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สวนที่ 1
ขอมูลเบือ้ งตนของกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1. ประวัติความเปนมาของกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
กลุมสาขาการบริหารธุรกิจ เปนสาขาวิชาหนึ่งที่สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ซึ่งคณะวิทยาการจัดการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่กําหนด
สาระสําคัญในมาตรา 5 คือใหวิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ นอกเหนือจากการผลิตครูไดดวย
ในป พ.ศ. 2528 ได กอ ตั้ง คณะวิท ยาการจั ดการขึ้ นโดยมีก ารเกิด ภาควิ ชาแรกคือ ภาควิช า
บริหารธุรกิจสหกรณ ตอมาไดมีการเกิดภาควิชาตางๆ โดยแบงเปน 5 ภาควิชาไดแก ภาควิชาบริหารธุรกิจ
สหกรณ ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาเศรษฐศาสตรและภาควิชานิเทศศาสตร
ตอมาในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอน เพื่อใหส อดรับ กับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558
คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในเรื่องการแบงกลุมสาขาวิชา โดยไดมีการ
แบงกลุมสาขาวิชาออกเปน 3 กลุมสาขาวิชา มีดังนี้ 1. กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. กลุมสาขาวิชาการบัญชี
3. กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร ในสวนของกลุมวิชาบริหารธุรกิจไดรวมโปรแกรมวิชาตางๆ 7 โปรแกรมวิชา ซึ่ง
ประกอบดวย 1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 2. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 3.
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 4. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 5.
โปรแกรมวิชาการบริหารธุร กิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) 6. โปรแกรมวิชาการบริหารธุ รกิจ (การจัดการโลจิ
สติกส) 7. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) รวมเปนกลุม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และเปลี่ ย นชื่ อ โปรแกรมวิ ช าต า งๆเป น สาขาวิ ช า ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การ
การจัดการเรียนการสอนที่ดีและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในงานประกันคุณภาพการศึก ษาที่ไดม าตรฐาน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) กําหนด
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน
2.1 ปรัชญา
เพิ่มคุณคาบุคคลดวยการศึกษา สรางสมภูมิปญญาดวยองคความรูคูคุณธรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นสู
ประชาคมอาเซียน
2.2 วิสัยทัศน
มุงเปนแหลงใหความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรูส ูทอ งถิ่น เพื่อ
พัฒนาคนและทองถิ่นใหเปนมืออาชีพสูป ระชาคมอาเซียน
2.3 พันธกิจ
กลุมบริหารธุรกิจมีพันธกิจ 4 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรม
2. วิจัยเพื่อสรางองคความรูพัฒนาทองถิ่นสูสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดําริ
3. พัฒนาศักยภาพของทองถิ่น
4. ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค
1. เพื่อใหบัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมและมีคุณลักษณะทีพงึ ประสงคพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
2. เพื่อใหทอ งถิ่นไดรับการพัฒนาโดยใชองคความรูจ ากการวิจัย
3. เพื่อใหทอ งถิ่นไดรับการพัฒนาศักยภาพจากการบริการทางวิชาการ
4. เพื่อใหเกิดการบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5. เพื่อใหนักศึกษา ประชาชน และผูทเี่ กี่ยวของตระหนักถึงคุณคาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
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4. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
 ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป: ภาคปกติ
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ
1.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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5. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรของหลัก สูตรการบริห ารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุร กิจ ปการศึกษา 2556 มี
จํานวน 45 คน จําแนกเปน ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 11 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 34 คน
คณาจารยของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย 1 คน
ผูชวยศาสตราจารย 6 คน และอาจารย 38 คน
คุณวุฒิของคณาจารย เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 11 คน ปริญญาโท 34
คน ในจํ านวนผู สํา เร็ จ การศึก ษาระดั บ ปริญ ญาโทนั้ น กํา ลัง ศึ ก ษาต อในระดั บ ปริ ญ ญาเอก 13 คน โดย
ลาศึกษาตอเต็มเวลา 1 คน และศึกษาตอนอกเวลาราชการ 12 คน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ
11
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
34
รวม

45

คิดเปนรอยละ
24.44
75.56
100

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา
ต่ํากวา ป.ตรี-ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ประเภท
ชาย หญิง รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
สายวิชาการ
10 24 34
6
5
11
รวม
10 24 34
6
5
11
ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
1
ผูชวยศาสตราจารย
6
อาจารย
38
รวม
45

รวม
ทั้งหมด
45
45

รอยละ
2.22
13.34
84.44
100.00

ขอมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557
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6. นักศึกษา
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งหมด
4,518 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 3,056 คน ภาค กศ.พป. 1,462 คน ดังนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2556
นักศึกษา
จํานวน
รอยละ
ปริญญาตรี ภาคปกติ
3,056
67.64
ปริญญาตรี ภาค กศ.พป.
1,462
32.36
รวมนักศึกษา
4,518
100
ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา
โปรแกรมวิชา
ภาคปกติ ภาค กศ.พป. รวม
1. การจัดการทั่วไป
1,059
883
1,942
2. การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
177
177
3. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
220
220
4. การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
209
157
366
5. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธรุ กิจ)
607
422
1,029
6. การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
329
329
7. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการ
455
455
โลจิสติกส)
รวม
3,056
1,462
4,518
ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชั้นป
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ภาคปกติ
1,216
753
674
ภาค กศ.พป.
552
441
331
รวม
1,768
1,194
1,005
ตารางที่ 7 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โปรแกรมวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว่ ไป) รุนที่ 8
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 9
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 10
รวม

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

รอยละ
42.98
3.92
4.87
8.10
22.78
7.28
10.07
100.00

ชั้นปที่ 4

รวม

413
138
551

3,056
1,462
4,518

จํานวน
11
12
9
32
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ตารางที่ 8 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับผูบริหาร)
โปรแกรมวิชา
จํานวน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 6
16
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 7
16
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 8
14
รวม
46
ตารางที่ 9 สรุปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร)
รวมนักศึกษา

จํานวน
32
46
78

รอยละ
41.02
58.98
100

7. งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2556 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจายทั่วไป
งบดําเนินงาน (งบพัฒนา) 1,712,864 บาท และงบบัณฑิตวิทยาลัย 111,659 บาท
ตารางที่ 10 เงินงบประมาณ งบดําเนินการ (งานพัฒนา)
โปรแกรมวิชา
การจัดการทั่วไป
การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
การบริหารธุรกิจ การตลาด)
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
บัณฑิตวิทยาลัย
รวม
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งบประมาณ (บาท)
458,600
100,000
111,850
211,100
268,730
98,775
352,150
111,659
1,712,864

รอยละ
26.78
5.84
6.52
12.32
15.68
5.76
20.56
6.52
100.00

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

8. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชาและกําหนดความรับผิดชอบในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร
2. มีเกณฑ/ ตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบริหารและอาจารย/ บุคลากรของสาขาวิชาบริหารธุร กิจมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
กรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
องคประกอบ
กรรมการผูรับผิดชอบในการจัดทํา SAR และรับตรวจประเมิน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินงาน

1. อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ
2. อาจารยอัฏศณี
เพียรเจริญวงศ
3. อาจารยพันธิการ วัฒนกุล
4. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
5. อาจารยกติ ติพงษ ภูพฒ
ั นวิบูลย
6. อาจารยณฐั ชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา
7. อาจารยจีรวรรณ
นกเอีย้ งทอง
8. อาจารยกสมล
ชนะสุข
9. อาจารย ดร.เดช
ธรรมศิริ
10. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง
องคประกอบที่ 2 การผลิต
1. อาจารยจันทนา
พงศสทิ ธิกาญจนา
บัณฑิต
2. อาจารยสิริพงศ
ไชยชนะ
3. อาจารยนพดล
มณีรัตน
4. อาจารยเสาวนีย
มะหะพรหม
5. อาจารยพงศสฎา
เฉลิมกลิ่น
6. อาจารย ดร.หรรษา คลายจันทรพงษ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการ 1. ผูช วยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท
พัฒนานักศึกษา
2. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
3. อาจารยชญาพรรธณ หาญสวัสดิ์
4. อาจารยณฐั วรรณ
สมัครจันทร
5. อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
องคประกอบที่ 4 การวิจยั
1. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
2. อาจารยธนาณัติ
กลาหาญ
3. อาจารย ดร.สุเมธี
วงศศักดิ์
องคประกอบที่ 5 การบริการ 1. อาจารยพงษสันติ์
ตันหยง
ทางวิชาการแกสงั คม
2. อาจารยสิริพงศ
ไชยชนะ
3. อาจารยนพดล
มณีรตั น
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องคประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ

องคประกอบที่ 10 นโยบาย
รัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”

กรรมการผูรับผิดชอบในการจัดทํา SAR และรับตรวจประเมิน
4. อาจารยเสาวนีย

มะหะพรหม

กรรมการและเลขานุการ

1. อาจารยจันทนา
2. อาจารยสิริพงศ
3. อาจารยนพดล
4. อาจารยเสาวนีย
5. อาจารยพงศสฎา
6. อาจารย ดร.หรรษา
1. อาจารยสมพล
2. อาจารยอัฏศณี
3. อาจารยพันธิการ
4. อาจารยกติ ติพงษ
5. อาจารยณฐั ชามญฑ
6. อาจารยจีรวรรณ
7. อาจารยกสมล
8. อาจารย ดร.เดช
9. อาจารยขวัญยุพา
10. อาจารยมาลินี
1. อาจารยภาวนา
2. อาจารยพิชามญชุ
3. อาจารยชญาพรรธณ
4. อาจารยณัฐวรรณ

พงศสทิ ธิกาญจนา
ไชยชนะ
มณีรัตน
มะหะพรหม
เฉลิมกลิ่น
คลายจันทรพงษ
สุขเจริญพงษ
เพียรเจริญวงศ
วัฒนกุล
ภูพฒ
ั นวิบูลย
ศรีจาํ เริญรัตนา
นกเอี้ยงทอง
ชนะสุข
ธรรมศิริ
ศรีสวาง
นาคใหญ
บํารุงสุข
เลิศวัฒนพรชัย
หาญสวัสดิ์
สมรรคจันทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาที่คณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา
1. จัด ทํา รายงานประเมิ นตนเองตามองคป ระกอบพรอมหลั ก ฐาน และนําส ง ประธานสาขา
ตามกําหนด
2. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการ และแกไขรายงานฯ ตาม
ขอเสนอจากคณะกรรมการ และนําสงประธานสาขาวิชา
3. หนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1. เรงรัดใหมกี ารพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. สงเสริมใหมกี ารประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได
3. เรงรัดใหมกี ารพัฒนาความรวมมือระหวาง สาขาวิชาฯ กับ บุคคล / องคกร
4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เผยแพรตอ สังคมภายนอก
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9. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
การผลิตบัณฑิตของกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึงกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค ดังนี้
1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
3. เปนผูมีความสามารถในการคิด และวิเคราะหอยางเปนระบบ
4. เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะใชงานได
5. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม
10. อาคารสถานที่
สถานที่ตั้ง
ที่ตั้ง
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส เลขที่ 85 หมู 3
ถนนมาลัยแมน ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 73000
โทรศัพท/โทรสาร 0 – 3426 – 1068
11. องคประกอบคุณภาพ
สาขาวิชานิเทศศาสตร ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึก ษาตามนโยบายการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 10 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี
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สวนที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
1. ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ใหบ ริก ารทางวิชาการแกสัง คม และการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ ทั้ง
4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่ง จําเปน
ที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกัน
มากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึก ษา ทั้ง ในประเด็นการบริการการศึกษาขาม
พรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองค
ความรู และผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาประเทศใหม ากขึ้น ไมวา จะเปน การสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอ ผู
มีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม(participation)
มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 แก ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมิ นผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน
โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิก ายน 2551 เพื่อเปนกลไกสง เสริม และกํากับ ใหส ถาบันอุดมศึก ษาจัดการศึก ษาใหมี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
9) กระทรวงศึก ษาธิก ารไดมีป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการ
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
และสถาบันอุดมศึก ษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเ คราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค
(goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล
3) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่
ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควร
ปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง
4) เพื่ อ ให ข อ มู ล สาธารณะที่ เ ป น ประโยชน ต อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทํ า ให มั่ น ใจว า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
โดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึก ษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการบริห าร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
เสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ การประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา สมศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
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พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ
5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่ง
สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแลว ปจจุบันอยูระหวาง
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
สาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เปนการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต
หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลัก
ทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือก
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการดังตอไปนี้
1) เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสิน การ
จับผิด หรือการใหคุณใหโทษ
2) ยึด หลั ก ความเที่ย งตรง เปน ธรรม โปรง ใส มี ห ลั ก ฐานข อมู ล ตามสภาพความเป นจริ ง
(evidence based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability)
3) มุง เนนในเรื่องการสง เสริม และประสานงานในลัก ษณะกัล ยาณมิตรมากกวาการกํากับ
ควบคุม
4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ
5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคงมีความ
หลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตาม
ศักยภาพของสถาบันและผูเรียน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
และแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเนนระดับการศึกษาที่
ตา งกั น รวมทั้ ง มี พั นธกิจ และบทบาทในการพั ฒ นาสัง คมและเศรษฐกิจ ของประเทศต างกัน ตามความ
หลากหลาย ทั้ง การพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึง การกระจายอํานาจในระดับ ทองถิ่ น
การ
ขับ เคลื่ อนภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่ นและระดับ ประเทศ จนถึ ง การแขง ขัน ในโลกาภิวัต น ซึ่ ง ระบบ
อุดมศึก ษาแตล ะกลุม เหลานี้ จะนําไปสูก ารเปลี่ยนแปลงอุดมศึก ษา และสง ผลกระทบที่เ ป นประโยชนตอ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับ
จํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้
มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม
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และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับ รองวิท ยฐานะ (accreditation) ที่นัก ศึก ษาและ
สาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และ
การสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต
จากกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป ดั ง กล า ว กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุม สถาบันอุดมศึกษา
เปน 4 กลุม คือ
กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลีย่ นอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริม
ใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญ ญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถเปนหลัก ในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาและ การ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลใน
ภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาโทดวยก็ได
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรห รือมนุษยศาสตร
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบัน
อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2
ลัก ษณะคือ ลัก ษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เ นนระดับ บัณฑิตศึก ษา และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัย ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ บัณ ฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนน
การผลิตบัณฑิตที่
เปนผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล
มุงสรางองคความรูท ฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ
ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับ การ
แบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว
4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5
ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่
พิจ ารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึก ษาที่ส อดคลองกับความตองการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คม
แหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
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วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปน
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย
การพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นฉบับนี้ไดใชมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง 3
ดานนี้ อยูใ นมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนว การจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหง ความรู แตล ะมาตรฐานยอยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใหการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได
จัดทํา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒ นา
สถาบันอุดมศึก ษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอม
ในการจัดการศึก ษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึก ษา และกําหนดกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค
สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญ ญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย
5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับ ผิดชอบ และดานทัก ษะ
การวิเ คราะหเ ชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลัก เกณฑการขอเปดและดําเนินการหลัก สูตรระดับ ปริญญาในระบบการศึก ษาทางไกล
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณ ภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้ง การพัฒ นาคุณภาพและยกระดับ มาตรฐานในการจัดการศึก ษาระดับ อุดมศึก ษาใหมีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และ
ต อ เนื่ อ งในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ตลอดจนสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา
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เพื่อใหก ารจัดการศึก ษาทุ ก ระดับ และทุก ประเภทมีคุ ณภาพและไดม าตรฐานตามที่กําหนด
ทั้ง มาตรฐานการศึก ษาระดับ ชาติ มาตรฐานการอุดมศึก ษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึก ษา และสัม พันธ กับ
มาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหง ชาติ จึง จําเปนตองมีร ะบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้น ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา
ห ลั ก เ ก ณ ฑ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ใ น แ ผ น ภ า พ
ที่ 1.1
แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงคทงั้ ในฐานะ
พลเมืองและพลโลก

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสรางสังคมแหง
การเรียนรู/สังคมแหง
ความรู

มาตรฐาน
ดานคุณภาพ
บัณฑิต

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

หลักเกณฑกํากับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบันอุดม
ศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคณ
ุ ภาพ

5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึก ษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ
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(academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพรอม
ของสถาบันที่จ ะรับ การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลัก การของความรับ ผิดชอบที่ตรวจสอบได
(accountability)
ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได
ระบุให หนวยงานตนสัง กัดและสถานศึก ษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุน
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ
และความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละ
แหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได
เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาใหคณะรัฐมนตรีพิจ ารณาเพื่อใหส อดคลองกับ เจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งตอมา
ไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑแ ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ อุด มศึ กษา พ.ศ.2545 เพื่อ ใช เ ป นแนวปฏิบั ติ สาระสํ าคั ญ ของประกาศฉบั บ นี้ ร ะบุใ ห
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลัก ของสถาบันอุดมศึก ษาใหมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ล รวมทั้ง ใหมีก ารประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตน
สังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและ
ประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
พ.ศ. 2545 ซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาไดถือปฏิบัติม าอยางตอเนื่อง ตอมาในป 2553
กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธี การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับ
เดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบ
หรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อ
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สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับ ปรุง คุณภาพการศึก ษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีก าร
ปรับ เปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒ นาคุณภาพ และกําหนดใหห นวยงานตนสัง กัดจัดใหมีก ารติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
5.1.1 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหพิจารณา
จากประเด็นตอไปนี้
1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่กําหนดไว
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้
1) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาที่พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิด ความมั่นใจวาการจัดการศึกษา
จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย
และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบ การประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ใหคณะวิชาและสถานศึก ษาระดับ อุดมศึก ษาจัดใหมีร ะบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (2)
คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลงการ
เรียนรูอื่น (5) อุปกรณการศึกษา (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา(7) การวัดผลการศึกษา
และสัม ฤทธิผ ลทางการเรียนของนั ก ศึก ษา (8) องคป ระกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึก ษา
เห็นสมควร
ทั้งนี้ ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบ
การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริม
และสนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นาด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ คณะวิ ช าของสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาต อ งดํ า เนิ น การอย า งมี ร ะบบและต อ เนื่ อ ง สถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ สภาสถาบัน
หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับ
เจตนารมณและแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
5.1.4 การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด
ใหห นวยงานตนสั ง กัด ของสถานศึก ษาระดั บ อุด มศึก ษาจั ดให มีก ารติด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับ
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือ นานาชาติ หรือ
เปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานที่
เริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และ
การปรับปรุงพัฒนา ทั้ง นี้
เพื่อใหก ารดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปน
หลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
5.2.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน
ตัวบงชี้เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองคประกอบ
คุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ไดแก (1)
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4)
การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหารและการ
จัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบงชี้ดังกลาวสามารถชี้
วัดคุ ณลั กษณะที่พึ งประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึ กษา มาตรฐานและหลัก เกณฑ อื่น ๆ ที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ
องคประกอบคุณภาพนั้นๆ ไดทั้งหมด ดังนั้น ในบทที่ 3 ของคูมือฉบับนี้จึงไดพัฒนาตัวบงชี้ที่สถาบันอุดมศึกษา
จําเปนตองใชป ระเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบงชี้ ที่ใชประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ นอกจากนี้ ตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการยังไดนําเสนอตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานไวดวยในบทที่ 4 เพื่อประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาในการนําตัวบงชี้ดังกลาวไปใช
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เกณฑการประเมินเปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติ
ที่เปนมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สมศ.
ทั้งนี้ เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญ สง ผลใหก ารดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจ
รวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงาน
นี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน
ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของ การปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับ
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละ
ระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิด
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ
5.2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ
การวัดและวิเ คราะหผลการดําเนินงานจะไมส ามารถทําไดอยางถูก ตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และ
สถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึง
เปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนา
6. การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ระบุวา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือ
วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา ใหมีสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มี การ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้
ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ
(output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยไดเชื่อมโยง
ใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2
แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมินตนเอง
ของสถาบัน

ขอมูลปอนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจําป

การตรวจเยีย่ ม

รายงาน
ผลการประเมิน

การติดตามผล

ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัดทุก 3 ป

ขอมูลปอนกลับ

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจาก การประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อนําเสนอสภาสถาบัน
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยง
ระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองทีม่ ีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของสถาบัน
ในทุกองคประกอบคุณภาพ
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สวนที่ 3
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดมุ ง หมายของการประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษาภายในก็เ พื่อ ตรวจสอบและประเมิน การ
ดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ไดกําหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสถาบันไดทราบสถานภาพ
ที่แทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว อยางตอเนื่อง
การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจําเปนตองกําหนด
บทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอนสิ้นป
การศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้
1) เพื่ อให ส ามารถนํ า ผลการประเมิ น และขอ เสนอแนะไปใช ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาไดทันในปการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม (กรณีที่เปนสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ)
2) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษาของแต
ละสถาบัน
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนดังที่กลาวขางตน จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปน 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การ
วางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (act)
2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
2.1 การเตรียมการของสถาบันกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน
2.1.1 การเตรียมรายงานประจําป
ก. จัดทํารายงานประจํา ป ที่เ ปน รายงานการประเมิ นคุณภาพภายใน โดยใช
รูปแบบการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบฐานขอมูล
ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพื่อใชประโยชนในเชิงนโยบายและ การสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงาน
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ประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (common data set) และ
เอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e - SAR) รวมทั้งเปดเผย
ตอสาธารณะเพื่อการคุมครองผูบริโภค โดยมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในสังกัดใชฐานขอมูลดังกลาว
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดสง รายงานประจําปที่เ ปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอสาธารณชนตามกฎหมาย
ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลัก ฐานอา งอิง ในแตล ะตั วบง ชี้ ตอ งเป นขอมู ล ในชวงเวลา
เดียวกับที่นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อ เอกสารที่ระบุใน
รายงานการประเมินตนเอง
2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือ จัด
เอกสารใหอยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด หนวยงาน
ไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหอง
ทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนที่
นิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดใน
คราวเดียว
ปจ จุ บั น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอ า งอิ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ตั ว บ ง ชี้ แ ต ล ะตั ว และ
องคประกอบคุณภาพแตละองคประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไวบนระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําใหการจัดเก็บเปนระบบและงายตอ การคนหา
ของคณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน
2.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ การ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร
2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ
โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เป ด โอกาสให มี ก ารอภิ ป ราย ซั ก ถาม แสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร า ง
ความกระจางในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร
4) เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจํา
ของทุกคนที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง
ข. การเตรีย มบุ คลากรผู ป ระสานงานในระหวา งการตรวจเยี่ ยมจํา เป นต องมี
บุคลากร จํานวน 1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้
1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด
2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถให
ขอมูลตอผูป ระเมิน รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติม
ที่ตนเองไมสามารถตอบได
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3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญ
มาใหขอ มูลอยางครบถวน
4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบันวาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกําหนด
5) เมื่อมีปญ หาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมิน จะตองสามารถ
ประสานงานแกไขไดทันที
2.1.3 การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน
ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน
1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดย
เปนหองที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริม
อื่นๆ ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ
3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเ วณ
ใกลเคียง
4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจน
บริการสาธารณูปโภคอื่นๆ
5) ควรประสานงานกับ คณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเ ศษอื่ นใด
เพิ่มเติม
ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปนการ
เฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน
2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สถาบั นอุ ดมศึก ษาจั ด ทํา คํ าสั่ ง แตง ตั้ง และจั ดส ง ให คณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน เปนดังนี้ :
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของภาควิชา
หรือหนวยงานเทียบเทา
- เป นผู ป ระเมิ นจากภายนอกภาควิช าหรื อหนว ยงานเที ย บเทา ที่ผ า น
การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทาเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมิน ฯเปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชา
หรือหนวยงานเทียบเทา โดยตองเปนผูที่ผานการฝก อบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่ส ถาบันจัด
ฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

23

- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะ

วิชาหรือหนวยงานเทียบเทา

- เป น ผู ป ระเมิ น จากภายนอกสถาบั น ที่ ผ า นการฝ ก อบรมหลั ก สู ต ร
ผูป ระเมินของ สกอ. อยา งนอย 1 คน ในกรณีที่ผู ป ระเมินจากภายนอกสถาบันเป นผูที่มี ความรูและ
ประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไม
ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผาน การ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูป ระเมินจากภายในหรือนอก
สถาบัน ก็ได ในกรณีที่เ ปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสัง กัดคณะที่ป ระเมิน โดยประธานตองเปน
ผูที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน
- เปน ผูป ระเมิ นจากภายนอกสถาบั นที่ผ านการฝก อบรมหลัก สูตร ผู
ประเมินของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่
ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
ข. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแจ ง ให ค ณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพทราบว า
คณะกรรมการประเมิน ฯ จะตองทําการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายในระดับ คณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาและระดับสถาบัน ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมทั้งจัดสง username และ password ให
คณะกรรมการประเมินฯ ทุกทานและทุกระดับทราบเพื่อเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนากอน
วันรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห โดยในสวนของผูทําหนาที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
จัดสงรหัสประจําตัว (ID code) ใหดวย เพื่อใหประธานฯ ทําหนาที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูล
พื้นฐาน (common data set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการ
ประเมินฯ เขาสูร ะบบ
นอกจากนั้น ใหส ถาบันแจง รายชื่อผูทําหนาที่ป ระสานงานระหวางสถาบัน
คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอรโทรศัพทและ e-mail address
สําหรับติดตอ
ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อรวม
เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม การใหขอมูล ที่
คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ เปนตน
2.2 การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เป ด โอกาสใหบุ ค ลากรทุ ก คนไดร ว มรั บ ฟ ง คณะกรรมการประเมิน คุ ณภาพชี้ แ จง
วัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับ การ
นําเยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
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3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้ง นี้ เพื่อประสานงานกับ
บุคคลหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประเมิน ฯ ตองการขอมูล และเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่นๆ
4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงาน
สวนหนึ่งอยูอํานวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯเมื่อ
สิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
2.3 การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผูบริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และระดับ สถาบัน รวมทั้ง
ผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนา
หรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดที่ควร
ปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุด
กิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ทั้ง นี้ เพื่อใหสามารถ
ติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบัน ชื่น
ชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย
3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบัน ควรใหขอมูล ยอนกลับ แก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป
3. นโยบายและแนวปฏิบั ติในการดํา เนินงานประกั นคุณ ภาพการศึกษา ของมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
นครปฐม
เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนไปอยางมี
ระบบและกลไกที่เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและแนวทางดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2539 เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงกําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
นโยบาย
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให
สอดคลองกับกระบวนการดําเนินการภายใน และมาตรฐานของหนวยงาน ตนสังกัดโดยเนนใหทุกหนวยงานนํา
ระบบประกันคุณภาพไปใชเพื่อใหเกิดกลไกในการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. สนับสนุนและสงเสริมใหทุกหนวยงานจัดทําระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจนและสอดคลองกับมหาวิท ยาลัย ติดตามดูแลใหทุกหนวยงานยอยภายในมีการ
ดําเนินการตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่เอื้อตอการตรวจสอบ การตรวจประเมินโดยหนวยงานภายนอก
ตลอดจนประสานกับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัดทําแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําป
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

25

3. ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานเปนประจําภายใตกรอบและ
มาตรฐานที่กําหนด เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยนําไปใชในการพัฒนาระบบ
การทํางานใหมีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลสรุป ของการประกันคุณภาพการศึก ษาจะเปนสวนหนึ่งของรายงาน
ประจําปที่เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเปดเผยตอสาธารณชน
4. ผูบ ริ ห ารของหนว ยงานและของมหาวิท ยาลั ยจะต องนํ าข อมู ล ที่ ไดจ ากรายงานสรุป ผลการ
ตรวจสอบและการประเมินของคณะกรรมการผูตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลัยและจากหนวยงาน
ภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. สนับสนุนและสงเสริมระบบเครือขายความรวมมือ การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
กับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และทองถิ่น
แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒ นาระบบและกลไกการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาและมาตรฐานการศึ ก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัย โดยใหประชาคมมีสวนรวม
2. จัดใหมสี ํานักประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานกลางในการประสานงานใหทุกหนวยงาน
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. กําหนดใหแตละหนวยงานมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หนวยงานเพื่อจัดทํา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตล ะ
หนวยงานที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย
4. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
5. เสริมสรางความเขาใจ เนนใหเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาโดยจัด
กิจ กรรม ประชุม อบรม สั ม มนาอยา งสม่ํา เสมอ เพื่ อใหบุค ลากรทุก หนว ยงานรับ ทราบและตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญ (Awareness) มีความพยายาม (Attempt) ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพใหบรรลุผลตาม
เกณฑ (Achievement)
6. จัดใหมีการอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อใหการตรวจสอบและการประเมินมี
มาตรฐานและแนวทางเดียวกัน
7. กําหนดใหทุกหนวยงานระดับคณะ ศูนย สํานัก จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา
ตามมาตรฐาน/ตัวบงชี/้ เกณฑที่กําหนด
8. จัดใหมีร ะบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึก ษาภายในของหนวยงาน โดยนําผลการ
ดําเนินงานและการประเมินตนเองของหนวยงานมาสังเคราะหเปนรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
9. ใหทุกหนวยงานนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน และวางแผนในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10. กําหนดใหมีการสงมอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารเพื่อใหงานประกันคุณภาพการศึกษามีความตอเนื่อง
11. มีเ ครือขายความรวมมือในกลุม มหาวิท ยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นในการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งในดานการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
12. เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปนผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีสวน
รวมในการเสนอแนวคิด ในการพัฒนางานและประเมินคุณภาพบัณฑิตเพื่อใหเกิดประโยชนตอการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป
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13. มหาวิทยาลัยและทุกหนวยงานจัดทําขอมูล ขาวสาร จัดกิจกรรมและผล การดําเนินงาน เพื่อ
เผยแพรงานประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานและใน
มหาวิทยาลัยรับทราบขอมูลและเขาใจระบบงานประกันคุณภาพ การศึกษาของหนวยงานและสรางความมัน่ ใจ
ในคุณภาพของผลผลิตและบริการของมหาวิทยาลัยตอผูรับบริการ
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สวนที่ 4
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ
1. แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
1.1 หลักการ
การพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการสําคัญ
6 ประการ คือ
1) ตัวบงชีพ้ ัฒนาขึ้นภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก
4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2) ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตหลัก การสําคัญ คือ ไมใหเปนภาระซ้ําซอนใน การปฏิบัติงานแก
สถาบันอุดมศึกษา
3) ตัวบงชีป้ ระเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชี้ผลผลิตและ
ผลลัพธจ ะมีทั้ง ที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบงชี้ที่ สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้ง นี้ เพื่อ ความ
เชื่อมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
ของ สมศ.
4) ตัวบงชี้มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษา
และผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม
5) จํานวนตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นเปนเพียงจํานวนตัวบงชี้ ขั้นต่ํา สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
6) เกณฑที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑมาตรฐานทั่วไปที่ใชกับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษา
และเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม
ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับปริญญาตรี และกลุม
ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยาม
ที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2 วิธีการพัฒนาตัวบงชี้
1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก
1) พระราชบัญ ญั ติก ารศึ ก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 แก ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545
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2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธี การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2551 สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2552 สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
8) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตัวบ ง ชี้ ก ารประเมิ นคุ ณภาพภายนอก ระดับ อุด มศึก ษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
1.2.2 วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในขอ 1.2.1 เพื่อนํามาพัฒนา
ตัวบงชี้ โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยใชองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่
ครอบคลุม พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึก ษาเปนกรอบในการพัฒ นาตัวบง ชี้ เพื่อให ส ามารถวัดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดครบทุกมาตรฐาน
1.2.3 กํา หนดตั วบ ง ชี้ ก ารประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึก ษาที่ เ ป น
ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ตัวบงชี้ดานกระบวนการ และตัวบงชี้ดา นผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งมีความครอบคลุมทุก
องคประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2.4 ตรวจสอบความสมดุล ของตั วบ ง ชี้ ที่กํ าหนดตามมุ ม มองการบริห ารจัด การทั้ ง
4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม
1.2.5 กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่
ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมิน
เปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
(ซึ่ง อยู ในรูป ร อยละหรือคาเฉลี่ย ) เปนคะแนนทํ าโดยการเทีย บบัญ ญั ติไตรยางศ โดยที่ แ ตล ะตัว บง ชี้จ ะ
กําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน
ตัวอยางที่ 1 กํ า หนดร อ ยละ 100 เป น คะแนน 5 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
ตัวบงชี้ไดรอยละ 75.51
75.51
คะแนนที่ได
=
5
= 3.78
100
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ตัวอยางที่ 2 กํ า หนดร อ ยละ 85 เป น คะแนน 5 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
ตัวบงชี้ไดรอยละ 34.62

34.62
= 2.04
5
85
ตัวอยางที่ 3 กํ า หนดค า เฉลี่ ย คื อ จํ า นวนเงิ น วิ จั ย ต อ อาจารย แ ละนั ก วิ จั ย
200,000 บาท เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน

คะแนนที่ได

=

คะแนนที่ได

=

152,500.35
 5 = 3.81
200,000

ตัวอยางที่ 4 กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ไดรอยละ 92.08
คะแนนที่ได

92.08
5
90

=

5

หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเท ากับหรือสูง กวาคารอยละหรือคาเฉลี่ ยที่กําหนดใหเป น
คะแนน 5 จะไดคะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานต่ํากวา คาร อยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเ ปนคะแนน 5
คํานวณคะแนนที่ไดดังนี้
คะแนนที่ได =

ค่าร้ อยละหรือค่าเฉลียทีได้ จากการดําเนินการ
x5
ค่าร้ อยละหรือค่าเฉลียทีกําหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ของตัวบ่งชีนัน ๆ

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํ านวณคา รอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนให ใชท ศนิยม 2 ตําแหนง โดย
การปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน
72.364
เปน 72.36
3.975
เปน 3.98
1.2.6 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไม
ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 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 การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 -4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 -5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
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2. คําชี้แจงอื่นๆ ในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1) การประเมินคุณภาพการศึก ษาภายในระดับ สถาบัน แตล ะสถาบันอุดมศึก ษาจะตองใช
ตัวบงชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ
หนวยงานที่มีการเรียนการสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงชี้ที่จะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท โครงสราง และ
ระบบการบริหาร และปรับขอความในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับของหนวยงานที่รับการ
ประเมิน เชน ตัวบง ชี้ที่ 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผูบ ริหารของสถาบันอาจปรับเปนการประเมิน
กรรมการประจําคณะวิชาและผูบริหารคณะวิชา เปนตน
3) การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงชี้ที่ 1.1 ตัวบงชี้ที่ 4.3
และตัวบงชี้ที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได ในกรณีเชนนั้นจะตองระบุใหชัดเจนและ
ตองประเมินในรอบปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยใช พ.ศ.ของปงบประมาณที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน
สําหรับตัวบงชี้ของสมศ. ใหใชรอบปตามที่ สมศ. กําหนด
4) อาจารย ป ระจํ า หมายถึ ง ข า ราชการ พนั ก งาน และบุ ค ลากรที่ มี สั ญ ญาจ า งกั บ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
นั ก วิ จั ย ประจํ า หมายถึ ง ข า ราชการ หรื อ พนั ก งาน หรื อ บุ ค ลากรที่ มี สั ญ ญาจ า งกั บ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย
การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเปน 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
นอยกวา 6 เดือน
ไมสามารถนํามานับได

3. นิยามศัพทที่ใชในตัวบงชี้
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญ
ที่สุด เปนกระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือ
รวมทั้งมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มี
การจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ
นอกจากนี้ตองสง เสริม ใหผูเ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศัก ยภาพ โดย
สะทอนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอที่สนใจใน
ขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุงพัฒนา
ความรู และทั ก ษะทางวิ ชาชี พ ทัก ษะชีวิ ตและทั ก ษะสั ง คม มี ป รากฏในวงการศึ ก ษาไทยหลายรู ป แบบ
ตัวอยางเชน1
1

ดูเพิมเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้เกียวกับการจัดการเรียนรู้ทีเน้ นตัวผู้เรียนเป็ นสําคัญ ตังแต่ พ.ศ.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL)
การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study)
การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)
การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)
การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)
การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach)
การบู ร ณาการ (Integration) หมายถึ ง การผสมกลมกลื น ของแผน กระบวนการ
สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคทสี่ ําคัญ
ของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ป ระชุม วิชาการ และบทความฉบับ สมบูร ณ( Full paper) ไดรับ การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจาของบทความ
การเผยแพรผ ลงานวิ จัย ในที่ป ระชุม วิช าการระดั บนานาชาติ หมายถึง การนํา เสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีก องบรรณาธิก ารจั ดทํ ารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจั ดประชุ ม
ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
ตางประเทศ
การใหบริการทางวิช าการแกสังคม หมายถึง กิจ กรรมหรือโครงการใหบ ริก ารแกสัง คม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการทีจ่ ัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และในการปฏิบัติแกผูป ฏิบัติง าน ซึ่ง เปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ งาน เพื่อใหมีป ระสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึก ษา คนควาหรือทดลอง
วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา
ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ
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จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน มาตรฐานของ
การศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้
1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติ
หนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลอง
ธรรมตอนักศึกษา และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณ
ตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา
6) จรรยาบรรณตอผูใตบงั คับบัญชา 7) จรรยาบรรณตอผูร ว มงาน 8) จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูร ับบริการ
9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ10) จรรยาบรรณตอสังคม
นั ก วิ จั ย ประจํ า หมายถึ ง ข า ราชการ หรื อ พนั ก งาน หรื อ บุ ค ลากรที่ มี สั ญ ญาจ า งกั บ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค
- สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา
(18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิต
ตอภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค
- สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอปการศึกษา
2

ดูเพิมเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแห่งชาติ. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิงแวดล้ อม
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(15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอปการศึกษา
(10 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี้
1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหวาง
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตร การคํานวณ ดังนี้
SCH =  nici
เมื่อ ni

= จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i

Ci

= จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i
2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้
SCH
FTES =
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย
สถาบันไดมีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันมิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับ
การสอนของอาจารยเปนการพิเศษ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ
หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปน
เอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจ
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
เชน นักศึกษา ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตาง ๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ องคการที่ทําหนาที่
กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนใน
ทองถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนด
ทิศทาง การพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผล
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน มีการกําหนดตัวบงชีค้ วามสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามกลยุท ธ โดยสถาบันนําแผนกลยุท ธม าจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติก าร
ประจําป
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แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธล งสูภาคปฏิ บัติ เพื่อใหเ กิดการดําเนินงานจริง ตามกลยุท ธ ประกอบดวย
โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้น ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือ
หัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่
ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อให
ไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติง านจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็ก ทรอนิก สห รือโดยวิธีก ารอื่น ๆ องคป ระกอบของระบบ ประกอบดวย ปจ จัยนําเขา
กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล
รวมทั้ง การวิเ คราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และนําสงไปยังผูที่มี สิทธิไดรับสารสนเทศ
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ เปน เครื่องมือ
สนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีได
หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป
วารสารระดั บ ชาติ หมายถึ ง วารสารวิ ช าการ (Journal) ที่ ย อมรั บ โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดย
สํานักงานฯ หรือ วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล
เชน ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index,
Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่น ๆ ที่เปนที่ยอมรับ
ในศาสตรนั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปน
วารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ง
วิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการ
ภายนอก เปนตน
3

ดูเพิมเติม “คู่มือนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามา
ปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 4
1) หลัก ประสิท ธิผ ล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติร าชการที่บ รรลุวัตถุป ระสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถ
ใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบ ริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับ ผิดชอบนั้นควรอยูในระดับ ที่ส นองตอความคาดหวัง ของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อ
มีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ
ประเด็นที่สําคัญที่เ กี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญ หา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการใหแกบคุ ลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรบั บริการและผูมสี วน
ไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
8) หลัก นิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใน
การบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย
ไมมีก ารแบง แยกดาน ชายหรือ หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
4

ดูเพิมเติม “คู่มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี
(Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
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สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และ
อื่นๆ
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็ นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุม ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่ง ตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดใน
ประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียนตองศึกษาเพื่อให
ไดรับ การรับรอง จากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย
อาจารย ป ระจํ า หมายถึ ง ข า ราชการ พนั ก งาน และบุ ค ลากรที่ มี สั ญ ญาจ า งกั บ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
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4. องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนหนาที่
ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวมของสมาชิก
ทุกกลุมในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้งอาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญ ญั ติก ารศึ ก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 แก ไขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 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. กรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุด มศึ ก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ จํานวนทั้งสิ้น 4 ตัวบงชี้ (สกอ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ และ สมศ. จํานวน 3 ตัวบงชี้ )
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ.)
16.1 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเพื่อนําไปพัฒนาชุมชน ทองถิ่น
16.2 ผลการประเมินความพึ่งพอใจของผูใชบัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ
17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 1.1

:

กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

38

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

การเก็บขอมูล

:

ปงบประมาณ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก
สถาบันอุดมศึก ษาจําเปนตองมีก ารกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อให
สถาบันดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืน ดังนั้น สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒ นาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลัก ษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว
จะตอ งคํา นึ ง ถึ ง หลั ก การอุด มศึก ษา กรอบแผนอุ ดมศึ ก ษาระยะยาว มาตรฐานการศึก ษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้
เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมใน
ทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบั น และไดรั บ ความเห็น ชอบจากสถาบัน โดยเปน แผนที่ เ ชื่ อมโยงกั บ ปรัช ญาหรื อปณิธ านและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตวั บงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551-2554)
1.1 มีก ารกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันไดกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานอยูแลวตั้งแตเริ่มตน สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ
ในปจจุบันของสถาบันหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสถาบันและ ผูมีสวน
เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณที่เปลี่ยนไป
ควรเปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อเปนที่ยอมรับของ
ทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนด
รวมกัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ สภา
สถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและ
มาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ สภา
สถาบันและกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแก
ใหสอดคลอง
1.4 มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ (strategy) เพื่ อ นํ า สถาบั น ไปสู
ความสําเร็จที่พึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และ
วัตถุประสงค (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส
(opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุท ธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบัน อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่สถาบันกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกัน
จากทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวม
ใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวังของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธและ
เปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปน
ทางการ
2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายใน
และมีการมอบหมายอยางเปนทางการ
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสู
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบตั ิ
การประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ข องแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคา เปา หมายของแตล ะตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
4.1 มีก ารจัดทําตัวบง ชี้ (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (target) ของแตล ะตัวบง ชี้ที่จ ะใชวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ ควรจัดทําพรอมกับ
การจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป
4.2 มี ก ระบวนการส ง เสริ ม ให ผู บ ริ ห าร อาจารย แ ละเจ า หน า ที่ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในการ
ดําเนินการตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย
อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ เพื่อใชเปนแนว
ทางการดําเนินงานและสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม
และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ
เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึง สาเหตุและนําเสนอแนว
ทางการแกไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบง ชี้ การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระเพื่ อพิจารณาในที่
ประชุมผูบริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
8.1 มีก ารมอบหมายผูรับ ผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรั บ มา และมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่ไดรบั การปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน
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ตัวบงชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัช ญา ปณิ ธาน พั นธกิจและวัตถุประสงค ของการจั ดตั้ ง
สถาบัน
คําอธิบาย
อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของสถานศึ ก ษาระดับ อุดมศึก ษา ที่ไดรับ ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
นครปฐมไดกําหนดอัตลักษณ ดังนี้ "จิตอาสา พัฒนาทองถิ่น"
ตัวบงชี้ 16.1 : นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเ พื่อนําไปพัฒนาชุมชน ทองถิ่น (สมศ.)
ความสอดคลอง : กลุม ตัวบงชี้อัตลักษณ ตัวบงชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.)
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล

:

ปการศึกษา

เกณฑการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานทีส่ อดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษาโดยไดรบั
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ
3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาทีส่ อดคลอง
กับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบทีเ่ ปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ
เกณฑการใหคะแนน :
1 คะแนน
2 คะแนน
ปฏิบัติได 1 ขอ
ปฏิบตั ิได 2 ขอ

3 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ

4 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ

5 คะแนน
ปฏิบัติได 5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับอัต
ลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน
หมายเหตุ
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน
การดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน
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การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับ สถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
ตัวบงชี้ที่ 16.2 : ผลการประเมินความพึ่งพอใจของผูใชบัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ (สมศ.)
ความสอดคลอง : กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ ตัวบงชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ.)
การเก็บขอมูล

:

ปงบประมาณ

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
จํานวนบัณฑิตที่ไดรบั การประเมินทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน :
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ โดยมีขอมูล
ประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ
และแผนการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผล
การดํ าเนิ นงานและผลสําเร็จ ของการดํ าเนิ นงานที่ส อดคล องกั บ ปรั ชญา วิสั ยทัศ น และพั นธกิ จ ของ
สถาบันอุดมศึกษา
4. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ
หมายเหตุ “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน
การดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับ สถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
ตัวบงชี้ 17
: สนับสนุนการจัดโครงการบริการแกสังคม ชุมชน ทองถิ่น (สมศ.)
ความสอดคลอง : กลุม ตัวบงชี้อัตลักษณ ตัวบงชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ.)
คําอธิบาย
เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดนเปน
หนึ่งของสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดกําหนดเอกลักษณ "บูรณาการความรู เพื่อ
พัฒนาทองถิ่น"
เกณฑการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานทีส่ อดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษาโดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ
3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดนหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชีย่ วชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบทีเ่ กิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่กําหนดและไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน :
1 คะแนน
2 คะแนน
ปฏิบัติได 1 ขอ
ปฏิบตั ิได 2 ขอ

3 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ

4 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ

5 คะแนน
ปฏิบัติได 5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนสถาบันอุดมศึกษา
2. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับเอกลักษณ
จุดเนน หรือจุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผล
การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่
กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนนหรือ
จุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
4. หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับ
เอกลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ 1. เอกลักษณของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับเอกลักษณของสถาบันก็ได ทั้งนี้
ตองผานความเห็นชอบจากทางสถาบัน
2. คณะจะตองดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับทางสถาบันก็ได
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน
การดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับ สถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนใน
ยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดัง นั้น พันธกิจ ดังกลาวจึง
เกี่ยวของกับการบริห ารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่ม ตั้ง แตก ารกําหนดปจ จัยนําเขาที่ได
มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชใน
การผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึก ษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบการพัฒ นา
อาจารย (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น (จ) อุปกรณการศึกษา
(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักศึกษา (ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด
มาตรฐานที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญ ญั ติก ารศึ ก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 แก ไขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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7. กรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุด มศึ ก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลัก เกณฑ และวิธีก ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบั ติต ามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2552
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑม าตรฐานหลัก สูตรระดั บ อุดมศึก ษา พ.ศ. 2548 สํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้ จํานวนทั้งสิ้น 13 ตัวบงชี้ (สกอ. จํานวน 8 ตัวบงชี้ และ สมศ. จํานวน 5 ตัวบงชี)้
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.)
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.)
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.)
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ.)
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.)
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ.)
1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.)
2 คุณภาพของบัณฑิตปริญ ญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษา
แหงชาติ (สมศ.)
3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
14 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 2.1

:

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุ ดมศึ ก ษามีห น าที่พั ฒ นาหลัก สูตรใหส อดคลองกับ ปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน
วิชาการและวิชาชีพของสัง คม มีการประเมินหลัก สูตรอยางสม่ําเสมอตามหลัก เกณฑและตัวบงชี้ของ
การประกัน คุณภาพหลั ก สูตร มีก ารวางระบบและกลไกบริห ารหลัก สูต รอยา งมีป ระสิท ธิภาพและมี
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีร ะบบและกลไกการปด หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติที่ กํา หนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. ทุก หลักสูตรมีก ารดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (การดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลัก สูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบง ชี้กลางที่กําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่
เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับ หลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับ ปรุงที่ยัง ไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง ชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ
3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กํ า หนดในเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รฯ กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ จะตองควบคุม กํากับ ใหก ารดําเนินงานตามตัวบง ชี้ในขอ 3 ผานเกณฑก าร
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ
3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
หมายเหตุ
:
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรทีม่ ีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปการศึกษาทีท่ ําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนบั หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติให
เปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรทีส่ ภาสถาบันอนุมัติ
ใหปดดําเนินการแลว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษานั้นๆ
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป
ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได
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เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรและกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รบั ผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง
คณะกรรมการพิจ ารณาหลั ก สู ต รควรประกอบด วย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิภ ายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณในสาขาวิชานั้น ๆ
1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น ๆ ในตลาด
งานวามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมแหงชาติห รือไม สถาบันมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม
นอกจากศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของ
หลักสูตรใหมและคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางานเพื่อใหทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร
1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผานการพิจารณาตามระบบที่สถาบัน
กําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
1.5 มีก ารเสนอหลัก สูตรใหม ห รือ หลั ก สูต รปรั บ ปรุ ง ตามแบบฟอรม ที่ค ณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่
สภาสถาบันอนุมัติ
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตร โดย
พิจารณาหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผูสมัครเรียนนอย หรือ
หลักสูตรที่องคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน
2.2 เมื่ อหลั ก สู ต รใดเขา เกณฑ ของการป ดหลั ก สู ต ร ให เ สนอเรื่ องผ า นการอนุ มัติ ข อง
คณะกรรมการตางๆ ตามที่สถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และ
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับ
จากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
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3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน การสอน กรณีที่หลักสูตรใดยังไม
มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนตองเปนไปตามเกณฑม าตรฐานหลักสูตร และยังตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบง ชี้และเกณฑการ
ประเมินที่สะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม
มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหาร
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน หรือ ความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน
3.3 สําหรับ หลัก สูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริห ารหลัก สูตรควรทําการศึก ษาอยางละเอียดและ
รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ควรมีผูท รงคุณ วุฒิจ ากสภาหรือองคก รวิชาชีพอยางนอย 1 คนในกระบวนการพัฒ นาหลัก สูตร และ
ดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและ
จัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กํ า หนดในเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รฯ กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดใน
รูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชา
ที่มีอยู หรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนดอยาง
นอยทุกปการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด
4.3 มีก ารกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบง ชี้ที่กําหนดของแตล ะ
หลักสูตร โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้ วิเคราะหผลการประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํา กับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตาม
ผลการประเมินที่ไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการ
ประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
6. มีความร วมมื อในการพัฒ นาและบริหารหลั กสู ตรระหว า งสถาบั นกับ ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)
คณะกรรมการพิจารณาหลัก สูตรในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริห ารคณะวิชาหรือ
ภาควิชา ควรมีองคประกอบของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพของหลักสูตร เพื่อใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานจริงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียการสอนให
ผูเรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)
มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ
ง)
สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกวา
ระดับ ปริญ ญาตรีไมนอยกวาครึ่ง หนึ่ง โดยหลัก สูตรระดับ ปริญ ญาโทควรเนนการเรียนแผนก เพื่ อให
สอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผนก เพื่อจูงใจ
นักศึกษา
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)
มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไมเพียงแตเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนน
การวิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทานั้น แตตองดําเนินการใหมีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยมากพอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 2.2

:

อาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา
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คําอธิบายตัวบงชี้
:
การศึ ก ษาระดั บ อุ ดมศึก ษาถื อเปน การศึ ก ษาระดั บ สู ง สุ ด ที่
ตองการบุคลากรที่มคี วามรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบัน
ใน การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู
ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนน
ของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
: เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี้
ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 โดยใช
เกณฑ
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30
ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก = จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
x 5
คะแนนที่ได = รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกทีก่ ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ
:
1. คุณวุฒิปริญ ญาเอก พิจ ารณาจากระดับ คุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ
มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หนา 27
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตอง
เลือกเหมือนกับสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 2.3

:

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา
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คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ
ที่จ ะตองสง เสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึก ษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒ นาองคความรูในศาสตร
สาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ
การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารย ตามพันธกิจของสถาบัน
เกณฑการประเมิน : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี้
ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
โดยใชเกณฑดังนี้
คารอยละของอาจารย ป ระจําที่ดํ ารงตําแหน ง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ :

x 5

1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑก ารประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ก็ได ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 2.4

:

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
:
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการ
บริหารและพัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการ
ใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจาก
ความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธ
กิจและเปาหมายของสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
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2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับ สนุน และดูแลควบคุม ให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ
:
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและ
กําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
ขอมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการในอนาคต
อยางนอย 5 ปขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังที่
ตองการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและ
วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการ
สรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน
1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร
ทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน เพื่อใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่สถาบันการศึกษากําหนด และ
สามารถนําความรูที่ไดรับ มาพัฒ นางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ง หัวหนาหนวยงานสามารถ
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ประเมินความตองการนี้ได ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ใน
ระดับตาง ๆ เพื่อใชในการปฐมนิเ ทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติง านมีความเขาใจในวิธีก ารทํางาน เกิด
กระบวนการเรียนรูเ กี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่ม ผลการปฏิบัติง านของ
ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอื่น ๆ การเขาศึกษาใน
โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนา
ของสายงาน ในรอบปที่ผานมา เพื่อใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเ พื่อ
การปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม
รวมทั้งการสรรหาคนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน
1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางที่ควรมี
การวางแผน เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวัง
ของผูปฏิบัติงาน และของสถาบัน
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว
เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหไดอาจารย หรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาที่กําหนด และเปนไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่สถาบันวางแผนไว
2.2 มีก ารวิเ คราะหง าน (job analysis) โดยกํา หนดใหมีคํ าอธิบ ายลั ก ษณะงาน
(job description) การระบุคุณสมบัติเ ฉพาะตําแหนง (job specification) รวมทั้ง ความสามารถ
(competencies ) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางาน
และทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการ
กําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณการเขา ออก
ของบุคลากรแตละกลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล
2.4 มีก ารพัฒ นาคณาจารย และบุ คลากรสายสนั บ สนุ นใหเ ปน ไปตามแผนและ
เสนทางเดินของตําแหนงงานที่กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพื่อการสงเสริมสนับสนุน
อยางตอเนื่อง
3. มีส วั ส ดิก ารเสริม สรา งสุข ภาพที่ดี และสร า งขวัญและกํ า ลัง ใจใหคณาจารย แ ละบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศ
การทํางาน การจัดสวัส ดิการ การเอาใจใสดู แลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสราง
บรรยากาศของความสุขในการทํางาน
3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากร
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สายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุนและชวยเหลือผูที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในดานตาง ๆ เชน
ชวยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่น ๆ
3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตาง ๆ เชน ประชาสัมพันธผลงานที่
ไดรั บ รางวัล ทั้ง ภายในและภายนอกสถาบั น จัดบรรยากาศพิเ ศษเพื่อ เปน เกีย รติ พิจ ารณาความดี
ความชอบเปนกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือ
และสนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ
3.5 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางาน
รวมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้ง ในเชิง ปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพ สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ เชน สนับสนุนดานสถานที่ออกกําลังกาย
สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจาก การ
พัฒนามาใชในการจัดการเรีย นการสอนและการวัดผลการเรีย นรูข องนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคในการเพิ่มความรูและทักษะ
การปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน
หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือ
พัฒนา 6-9 เดือน หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
อบรม หรือการพัฒนา เปนตน
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สถาบันจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝง
จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ
5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุง
และพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน
สถาบันจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวใน
แผน รวมทั้งผลสัม ฤทธิ์ของแผนการบริห ารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของ
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สถาบัน และนําผลการประเมินไปปรับปรุง แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป
7. มีการนํา ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริห ารและการพัฒนาคณาจารยแ ละ
บุคลากรสายสนับสนุน
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยแ ละบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป
ตัวบงชี้ที่ 2.5

: หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
: นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึก ษาควรจัดบริก ารดาน
กายภาพอยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนเชน สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมดุ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ การบริการดานงานทะเบียนการบริการ
นักศึกษานานาชาติ เปนตน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพที่
สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษาหองเรียน สถานที่ออกกําลัง
กาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปนตน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพือ่ ใหนักศึกษามีเครือ่ งคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสงู กวา 8 FTES
ตอเครื่อง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม
การใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพทีเ่ หมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อยาง
นอยในดานหองเรียน หองปฏิบัตกิ าร อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหาร และสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยาง
นอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผูรบั บริการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ
:
1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาที่
มีการลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย
2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกันโดยไม
ตองเทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 2.6

:

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล
สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่นึกถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่ง
เปนเรื่องที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปด
โอกาสใหนัก ศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิส ระในรูป โครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนใน
ภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (internet) และมี
หองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี)
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
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5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
6. มีก ารประเมินความพึง พอใจของผูเ รีย นที่มีตอคุ ณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไม
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ
:
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุน การเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ
และวิทยานิพนธ เปนตน
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบัน
ที่ไดพัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาดวย
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน และ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับความสามารถที่แตกตาง
และวิธีการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่
เนนการคิดวิเคราะห การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู รวมทั้งการสรางหรือพัฒนาความรู
ใหมๆ ดวยตนเอง โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง
ชี้แนะแหลงขอมูลความรู จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา
1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เ นนผูเรียนเปนสําคัญทุก รายวิชา อาทิ จัดใหมี
ชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ รวมทั้ง
ฝกงานและฝกประสบการณ
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1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญในแตละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แต
ละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย
- จุดมุ ง หมายของรายวิ ชา เปน การระบุผ ลการเรียนรูเ มื่ อผู เ รี ยนไดเ รีย น
รายวิชาเสร็จสิ้นแลว โดยเนนพฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรู ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- ลักษณะและการดําเนินการ เปนการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมง
การสอน และการใหคําปรึกษา
- การพัฒ นาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการอธิบายความรูห รือทัก ษะที่
รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ที่กําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือ
เนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอ
หรือเนื้อหานั้นๆ
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัยที่
ใชป ระกอบการเรี ยนการสอน รวมทั้ง แหลง เรีย นรูนอกหอ งเรี ยนที่ ชวยเสริ ม ประสบการณจ ริ ง หรื อ
ประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน
- การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น การของรายวิ ช า มี ก ารประเมิ น
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความเห็นของทีม
ผูสอน ผลการเรียนรูของผูเรียน และจากการสังเกตการณ เปนตน
2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบ
แรกที่พบผูเรียน
2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีก ารประเมินทั้ ง ในระหวางภาค
การศึกษา (formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาที่สงเสริม
ใหผูเ รียนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทั้ง ในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดใหมีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ รวมทั้งฝกงาน
และฝกประสบการณ
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3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถ
ในการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมี
ความรูทางวิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนทั้ง
รายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานที่ภายนอก
สถาบัน ใหนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปนตน
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนา การเรียน
การสอน
5.1 อาจารย ค วรพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนและวิ ธีก ารสอนในรายวิ ช าที่
รับผิดชอบอยางตอเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการสอนที่
ผานมา โดยการทําวิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร
5.2 ควรจั ด เวที ก ารสั ม มนา หรื อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ การวิ จั ย และ
ประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปน
ประจําอยางตอเนื่อง
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อสิ้นภาคการศึก ษา สถาบันจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพ
การจั ด การเรี ยนการสอนของอาจารย ใ นทุ ก รายวิ ช าและมี ก ารประเมิน คุ ณภาพความเพี ยงพอและ
ความเหมาะสมของอุป กรณและสื่อสนับ สนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอร
อุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน นําผลการประเมินความคิดเห็น
ดัง กลาวขางตนไปปรับ ปรุ ง กระบวนการเรียนการสอนและสิ่ง สนับ สนุนการเรียนรู โดยมีการระบุใน
รายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปดวยวา มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอยางไร
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผล การเรียนรู
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ตอไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
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- ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานแตล ะรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร
ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ หรือ
เสนอการปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลใหก ารดําเนินการหลัก สูตรไดรับ การประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน
ผูเรียนปจ จุบัน และผูที่กําลัง จะสําเร็จ การศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตามหลัก เกณฑและ
กรอบเวลาที่กําหนดทุกปการศึกษา
- ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตร ตาม
หลักฐานจากผลการประเมินของผูเรียน / ของผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผูประเมินอิสระ และของ
ผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้ที่ 2.7

:

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ แหง ชาติของแตล ะหลัก สูตร และคุณลัก ษณะของบัณ ฑิตตามความตองการของผูใ ชบัณฑิ ต
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสวนคุณลัก ษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใช
บัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรู
ใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติม
ดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และ
การนําเสนอผลงาน
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง หลัก สูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึก ษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สง เสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
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4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการสํา รวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต อยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของผูใช
บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด โดยนํา
ขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลัก สูตรตองมีการทบทวน ปรับ ปรุง คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณ ฑิต โดยคํ านึ ง ถึง ความทั นสมัย ของหลั ก สู ต รที่ ตอ งสอดคลอ งกับ การเปลี่ย นแปลงระดั บ ท องถิ่ น
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดวย มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และ
เผยแพรใหผูที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานักศึกษา
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ต รมี ก ารวิ เ คราะหติ ดตามประเมิ นผลการใช
หลักสูตร และนําขอมูล จากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับ ปรุง หลักสูตร
โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และ
การประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด เพื่อให
ผูสอนแตละวิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาที่ที่ตองพัฒนาผูเรียนในทักษะที่จําเปนของรายวิชานั้นๆ อาจ
มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการ
เรียนรูในหองเรียนกับนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บัติ เพื่อใหมีทักษะการ
ปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได
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2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยที่จ ะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการประชุม
วิพากษการจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธกี ารประเมินผล เพื่อใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุง
ตนเองจากเพื่อนรวมงาน
2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของ
ผูเรียน เนนการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู
ขั้นสูง ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance)
ของผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูที่ใชวิจัยเปนฐาน
2.5 ควรจัดใหมีก ารประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเ รียนที่จาํ เปนตองไดรับการพัฒนา
เปนพิเศษ
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ
3.2 หนวยงานระดับ คณะวิชา ภาควิชาสนับ สนุน สง เสริม การใชสื่อเทคโนโลยีท าง
การศึกษาเพื่อใหผูเรียนรูจัก แสวงหาความรูดวยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหนักศึกษาและ
อาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรู ในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice)
เพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีแ ละบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ
4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ตาง ๆ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศใหนักศึกษารับรู
4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน
4.3 หากเปนไปได อาจมีก ารกํา หนดเปนเงื่อนไขใหนัก ศึก ษาตองมีโ อกาสเขารว ม
ประชุมวิชาการระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา
4.4 ในระดับชั้นเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุน
ใหนักศึกษาสงผลงานวิชาการใหที่ประชุมวิชาการตาง ๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการสงผลงานวิชาการให
ไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน
5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สง เสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษา และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของสถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน
หรือตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
(เฉพาะกลุม ค 1)
6.1 มี ก ารเชิ ญ หน ว ยงาน สถาบั น องค ก รภาครั ฐ และเอกชน ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต หรื อ
นัก วิช าการมาให ค วามรู หรื อ ให ข อมู ล เกี่ ยวกั บ ประเด็น วิ จัย ที่ต อ งการใหนั ก ศึก ษาจั ดทํ า เป น หัว ข อ
วิทยานิพนธประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อใหนักศึก ษาไดจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยที่สนองความ
ตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.2 ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานต างๆ ใหนัก ศึกษาทราบ และมีก าร
พัฒนาทักษะการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับชวงเวลาของการสมัครทุน
6.3 สนับสนุนใหนักศึกษาเสนอขอเสนอโครงการวิทยานิพนธไปยังหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย
6.4 ในการสอบวิ ท ยานิพ นธ อาจมี ก ารแตง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิภ ายนอกที่
เกี่ยวของกับประเด็นวิจัยของนักศึกษามารวมเปนกรรมการสอบ เพื่อใหรับรูผลงานวิจัย และนําผลไปใช
ประโยชน
6.5 มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ หรือจัดทําเปนขาว
เพื่อเผยแพรตามสื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอาจจัดทําบทคัดยองานวิจัยเปนหมวดหมู เผยแพรไป
ยังสถาบันหรือองคการที่เกี่ยวของ หรือนําออกเผยแพรในชวงโอกาสที่กําลังเกิดเหตุการณหรือสถานการณ
ที่เปนปญหา และสามารถใชคําตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษาผลิตไปชวยชี้แนะแนวทางการแกไขปญหาได
6.6 มีก ารจัดทําระบบฐานขอมู ล งานวิท ยานิพนธที่ มีบุคคลหรือหน วยงานนําไปใช
ประโยชน โดยอาจใชวิธีการสืบคนการอางอิง หรือการสํารวจดวยแบบสอบถามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง)
7.1 ผูสอนอาจมอบหมายใหนักศึกษาอานบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ มี
การวิพากษบทความ การสังเคราะหความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตาง ๆ
7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกีย่ วกับการจัดทําบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการจัดทําบทความ
7.3 อาจมีการตั้งคลินิกใหความชวยเหลือในการทําบทความวิจัย รวมทั้งการแปลเปน
ภาษาตางประเทศ
7.4 สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางสวน ที่สามารถตีพิมพ
เผยแพรได สงไปยังวารสารตาง ๆ ในระหวางการทําวิทยานิพนธนําบทความวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพเผยแพรมาเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน และมีการวิพากษเพื่อการ
เรียนรูรวมกัน
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ตัวบงชี้ที่ 2.8

:

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ัดใหกับ
นักศึกษา (สกอ.)
ชนิดของตัวบงชี้
:
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
:
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พงึ ประสงคและเปน
ปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิต และสังคมดังนั้น สถาบันจึงควรมีการ
วัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปน
ลายลักษณอักษร
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ
1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ เกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
หมายเหตุ :
1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิท
ยาลัย ตองมีกิจกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขา
รวมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา
วิชาชีพ)
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ตัวบงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.)
คําอธิบาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีร ายไดป ระจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น
การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อ
เลี้ยงชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

x 100

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว และ
ผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสาํ เร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อยางนอยรอย
ละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึง รอยละ 70 ของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี้
1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ที่ 2

:

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.)

คําอธิบาย
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. หรือ
Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
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ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) ระบุ โดยเปน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่สถาบันกําหนด
ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่ม เติม หรือสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตทีเ่ พิม่ เติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดาน ตอง
ทําการประเมินครบทุกดาน
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรบั การประเมินทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูส ําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ ครอบคลุมทุกคณะ อยางนองรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับการศึกษา
โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
1. ขอมู ลที่ แสดงถึ งคุ ณภาพบั ณฑิ ตในดา นต างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดับ อุด มศึ กษา
แหงชาติ ที่สถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง โดยใชแนวทางจากตัวอยางแบบสอบถาม
ที่เผยแพรโดย สมศ.
2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ
3. ขอมูล ผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูล ดานการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบทั้ง 5 ดาน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน
ตัวบงชี้ที่ 3

: ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)

คําอธิบาย
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถด าน
การคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนัก
วิชาชีพขั้นสูง
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ผลงานผู สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาโท หมายถึ ง บทความที่ เป นผลจากวิ ทยานิ พนธ หรื อ
สารนิพนธที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือศิลปะนิพนธที่เผยแพร
งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ(Full Paper) ไดรั บการตีพิมพในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุ มวิชาการ
(Proceeding) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจั ดทํารายงาน หรื อคณะกรรมการจั ดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science
Citation Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงานการ
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ
และตองเปนผลงานที่ผา นการกลั่นกรอง(peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณา
ดวย
การสงบทความเพื่อพิจารณาคั ดเลือกใหนําเสนอในการประชุ มวิ ชาการตองส งเป นฉบับสมบูรณ
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ของผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด

X 100

หมายเหตุ นับตามปที่ไดรับการตีพิมพเทานั้น
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
- มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.50
- มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)
0.75
- มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)
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คาน้ําหนัก
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
หรือมีการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
0.125
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอ ยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวม
พิจารณาดวย
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม
สิงคโปร และอินโดนีเซีย
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทย
และประเทศอื่น
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ
(อยางนอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงแพร ไมจําเปนตอง
ไปแสดงในตางประเทศ
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความที่เปนผลจากวิ ทยานิพ นธ หรือ สารนิพ นธ ที่ตีพิ มพใ นลั กษณะใด
ลักษณะหนึ่งของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตาม
ป ก ารศึ ก ษา หรื อ ป ป ฏิ ทิ น ที่ ต รงกั บ ป ก ารศึ ก ษา พร อ มชื่ อ เจ า ของบทความ ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ
สารนิพนธ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของ
บทความวิจัยแตละชิ้น
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อหนวยงานหรือ
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องคกร พรอมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนักของการ
เผยแพรผลงานแตละชิ้น
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
ตัวบงชี้ที่ 4 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ (สมศ.)
คําอธิบาย
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรบั การตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดาน
การคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนัก
วิชาชีพขั้นสูง
งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science
Citation Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการ ตองสงเป นฉบับสมบูรณ
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูส ําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

X 100

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้

70

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

คาน้ําหนัก
0.25
0.50
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
- มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยูในควอไทลที่ 1 , 2, 3 และ 4 ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI หรือ
Scopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
0.125
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอ ยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวม
พิจารณาดวย
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม
สิงคโปร และอินโดนีเซีย
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทย
และประเทศอื่น
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงแพร ไมจําเปนตองไป
แสดงในตางประเทศ
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพในระดับ ชาติห รือนานาชาติรายปตามปป ฏิทินที่ตรงกับ ปการศึก ษา พรอมชื่อเจาของ
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บทความ ชื่อวิทยานิพนธ ปที่ตพี ิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คา
น้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น
2. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
ตัวบงชี้ 14 : การพัฒนาคณาจารย (สมศ.)
คําอธิบาย
คุณภาพของคณาจารยเ ปน ปจ จัย สําคัญ ที่สง ผลตอคุณ ภาพของผูเ รียน รวมทั้ง พิจ ารณาจาก
ความสําเร็จ ของสถาบันในการสงเสริม สนับ สนุนการพัฒ นาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพ
อาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑการพิจารณา
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
0
ผูชวยศาสตราจารย
1
รองศาสตราจารย
3
ศาสตราจารย
6

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2
3
5
8

5
6
8
10

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
อาจารยประจําทัง้ หมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา
2. นับอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาตอ โดยมีฐานขอมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ
การศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
- คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ใหรับรองการเทียบเทาตามหลักเกณฑของ
สกอ. และกรณีสายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ ก.พ.
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดําเนินงานดานกิจ การนัก ศึก ษาเปนกิจ กรรมที่ส ถาบันอุดมศึก ษาสนับ สนุนสงเสริม เพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่ง
สถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การ
จัดกิจ กรรมนัก ศึกษาที่ดําเนินการโดยองคก รนัก ศึกษาซึ่งไดรับ การสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้ง นี้
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ 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.)
ตัวบงชี้ จํานวนทั้งสิ้น 2 ตัวบงชี้ (สกอ. จํานวน 2 ตัวบงชี)้
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1
(สกอ.)

:

ระบบและกลไกการให คํา ปรึ ก ษาและบริ ก ารด า นขอ มู ล ข า วสาร

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกา
อยางครบถวน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดาน
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วิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุน
กูยมื การศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางานแหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล
ขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาํ เปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
หมายเหตุ
:
ขอ 5 โดยอนุโลม

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
1.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพทั้งทางกายและ
ทางจิต ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา
1.2 หนวยงานระดับ ภาควิชา มีร ะบบการตั้ง อาจารยที่ป รึกษาวิชาการที่เ หมาะสม
คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ที่ทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดทั่วถึง มีระบบการชวยเหลือ
นักศึกษาในความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารยทั้งที่เปน
ทางการหรือไมเปนทางการ เพื่อสงตอขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวา
การแกปญหา
1.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการ
หรือใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาที่คอยรับเรื่องรองทุกขของนักศึกษาที่ขอใช
บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (hotline) สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือ
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นักศึกษาที่มีปญหาวิกฤติและตองการความชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารยที่
ปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการ
1.4 มี ร ะบบการส ง ต อ การดู แ ลสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ของนั ก ศึ ก ษา ไปยั ง
โรงพยาบาลหรือหนวยใหบ ริก ารเฉพาะทางในกรณีที่นัก ศึก ษามีปญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของ
สถาบันที่จะดูแลได
1.5 ผูเ กี่ ยวข องกั บ นัก ศึก ษาทุก ระดั บ มีร ะบบการติดตามผลการชว ยเหลือหรือให
คําแนะนําแกนักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ
1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึก ษาเปน
ระยะๆ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน
1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา
เพื่อรวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา
1.8 มี ช อ งทางให นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู เ กี่ ย วข อ งได ใ ห ข อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
การใหบริการ
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ นักศึกษา
2.2 สถาบันจัดทําฐานขอมูล อิเล็ก ทรอนิก ส บอรด เว็บ ไซต สําหรับ ประกาศขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการที่
ทันสมัยและที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจําเปนตองรู
2.3 มี ช อ งทางให นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู เ กี่ ย วข อ งได ใ ห ข อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
การใหบริการ
2.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อเปนแหลงดูงาน
แหลงฝกประสบการณของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของ
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณ
ทางวิชาชีพที่เหมาะสมตอไป
3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการดําเนินงานเพื่อฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน
3.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเ กี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงการพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพชีพ
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
4.1 สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิก ส เว็บไซต
จดหมายขาว ฯลฯ สําหรับ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เ ปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจ กรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสาร
วิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
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4.2 มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณเปนระยะๆ
4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวม
ในการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณที่ดี
แกนักศึกษาปจจุบัน และสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษย เกาแลว ยังทําให
ศิษยเกาและอาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหม ๆ ในฐานะผูใหและผูรับ
4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
5.1 มีก ารจัดกิจ กรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ
สําหรับศิษยเกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู
5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
และประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํา กวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
6.1 หนวยงานที่เ กี่ยวของในสถาบันระดับภาควิชา ฝาย คณะ หรือสถาบัน มีร ะบบ
การติดตามประเมินผลการใหบ ริก ารทุกดานแกนัก ศึกษาและศิษยเ กา มีก ารมอบหมายผูรับผิดชอบใน
การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการประเมินแก
ผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับคณะ สถาบัน
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ 3.51
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึง จะถือ วามีก ารบริ ก ารที่ อยูในระดับ ดี หากผลการประเมิน คุณภาพของ
การใหบ ริก ารดานใดที่ยัง ไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหส าเหตุ
ปญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ทั้งนี้ ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกา มี
สวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย
7. มีการนํา ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูล ในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา
7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ และมี
การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานที่ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการทุกดานตามแผนที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่
สถาบันจัดใหทุก ดานอยางนอยปล ะครั้ง เพื่อเปนขอมูล ประกอบการจัดทําแผนการพัฒ นาระบบการ
ใหบริการในระยะตอไป
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ตัวบงชี้ที่ 3.2
:
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยาง
เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและ
โดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญาสังคม อารมณ รางกาย
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม
จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5)
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
เกณฑมาตรฐาน
:
1. สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มีก ารส ง เสริ ม ให นัก ศึ ก ษานํา ความรูด า นการประกั น คุณ ภาพไปใช ในการจั ดกิ จ กรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรีย นรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
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1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาใน
หลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองคกรนักศึกษา เพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับ
การศึกษา
1.2 มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ค วามสํ า เร็ จ ของการจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ประกอบดวย ตัวบงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้เฉพาะ (ถามี) ที่
นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
สถาบันมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และกําหนด
เงื่อนไขใหนักศึกษาระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ
กิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยา งนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจกรรม
วิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนหรือรักษาสิง่ แวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.2 สําหรับ การจัดการศึก ษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันตองสงเสริม การจัดทําแผน
การจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญ ญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภทจากประเภท
กิจกรรมตอไปนี้ ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยูดวย
3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม
ตองจัดทําขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษาของสถาบัน)
โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับ ระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก
วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และ
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วิธีก ารประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้ม าใช
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม
3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒ นาการจัดทํา
ขอเสนอโครงการที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน
4.1 สถาบันใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบัน และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานในรูปแบบตาง ๆ
เชน กิจกรรมการจัดการความรู (KM: knowledge management) การใหนักศึกษานําเสนอผลการ
ดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อใหนักศึกษากลุมอื่นรับรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ
4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยที่รับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับ
สถาบันภายนอก เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริมการสราง
เครือขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ระหวางสถาบันดวย
4.3 ในแตละป สถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางสถาบันมีการจัด
เวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัด
กิจกรรมของแตละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.4 อาจมีการรวมมือกันเพื่อสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒ นานักศึกษา
ระหวางสถาบัน มีการรวมตัวกันเปนเครือขายสถาบัน เพื่อเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณใน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจเป นการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึกษาระหวาง
สถาบัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา) มีร ะบบติดตามประเมินผลการจัดกิจ กรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามตัวบงชี้ที่กําหนด
5.2 สถาบันกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการ
จัดกิจกรรมมาสังเคราะห เพื่อใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแตละ รอบป
5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 สถาบันมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปตอไป
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
6.1 สถาบัน มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ความสํ าเร็ จ ของการจั ด กิจ กรรมการพั ฒ นา
นัก ศึก ษาและผลการวิเ คราะหจุด แข็ง จุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒ นานัก ศึก ษาอย างตอเนื่อ ง
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โดยเฉพาะการวิเคราะหคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใน
ดานที่ยังไมบรรลุผลเทาที่ควร
6.2 สถาบั น นํ า เสนอผลให ผู เ กี่ ย วขอ งทุ ก ระดั บ รั บ รู และมี ก ารระดมความคิ ด ใน
การพัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและ
ความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุม ใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3
ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากร
ใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน
สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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
ตัวบงชี้ จํานวนทั้งสิ้น 6 ตัวบงชี้ (สกอ. จํานวน 3 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 3 ตัวบงชี้)
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.)
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.)
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.)
5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
7 ผลงานวิชาการที่ไดรบั การรับรองคุณภาพ
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ตัวบงชี้ที่ 4.1

:

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึก ษาตองมีก ารบริห ารจัดการงานวิจั ยหรืองาน
สรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูด านจรรยาบรรณการวิจัย
แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครือ่ งมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิ ารวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่สง เสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบัน
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพื่อ ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ ครบ 7 ขอตาม
เกณฑทั่วไปและครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนด
หนวยงาน บุคคลหรือกลุมบุคคลที่รับผิดชอบ และมีง บประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคอยางเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยาง
สม่ําเสมอเพื่อบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน
1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการบริห ารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับ สนุนการปฏิบัติง านของกลุม วิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อให
สามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย
นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกใหปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เชน 1) การกําหนดใหนัก ศึก ษาบัณฑิตศึ ก ษาเปนส วนหนึ่ง ในทีม วิจัยของอาจารย 2) การกําหนดให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทาํ โครงการวิจยั หรืองานสรางสรรค ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ของอาจารย 3) การกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนา
ในงานวิจัยของอาจารย หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
หรือเขารวมการจัดแสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดง
งานสรางสรรคของนักศึกษา หรือสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ระดับชาติและนานาชาติ 5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา
ในการจัดการเรียนการสอน เปนตน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัย
3.1 จัดระบบการรับ เขาและกํากับ ดูแลอาจารยและนัก วิจัย เชน วิเ คราะหกําลังคน
วางแผน และรับ เขาบุคคล (ทั้ง อาจารย นัก วิจัย และนัก ศึกษาบัณฑิตศึก ษา) ทั้งจากในประเทศและ
ตางประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทําการกําหนด
กฎเกณฑ แนวทางกํากับ และสง เสริม ใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิม พผลงานใน
วารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจน
ที่ตองปฏิบัติ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณของแตละ
กลุมบุคคล กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเริ่มจากการฝก อบรม การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดรับ
การแนะนําหรือการรวมทีม วิจัยกับ นัก วิจัยอาวุโ ส การเขารวมประชุม วิชาการ การชวยใหคําปรึก ษา
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย
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หรือรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไดรับความรู
และประสบการณที่มีคุณคา
อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ
การสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมที่ประกอบดวยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษา
หลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูชวยวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและ
ตอเนื่อง
3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของแกอาจารยและ
นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด
3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการใหรางวัล
สําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆในสถาบันใหเหมาะสมและจูงใจแก
การคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เปนตน
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังนั้น สถาบัน
จึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจยั หรือผลิตงานสรางสรรคเพื่อใหนักวิจัยเหลานี้มีโอกาสสรางผลงาน
ที่สามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสถาบันในโอกาสตอไป
สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน
เชน การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ทั้งแหลงทุ นภายในประเทศและ
ตางประเทศ ที่อาจารยและนัก วิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดใหมีคณะ
ผูเชี่ยวชาญเปนพี่เลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหลงทุน
ตางๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลานั้นใหเหมาะสม เพื่อมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน
สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการ
วิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมการวิจัย ดังนี้
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับ สนุนการ
บริหารงานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถผลิตผลงานระดับสากล
หรือผลงานตามความตองการของประเทศ หรือของทองถิ่นอยางตอเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2)
งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ 3) งบประมาณสนับสนุน
การวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) งบประมาณ
สนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) เปนตน
5.2 หองปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทที่เปนจุดเนนของสถาบัน
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน ศูนยเครื่องมือระดับสูงที่จําเปนที่
หลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือหากไมมีศูนยเครื่องมือระดับสูง
ดังกลาว ก็ตองจัดระบบผานเครือขายทั้งในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอื่นได เพื่อไมให
เปนอุปสรรคตอการวิจัยของนักวิจัย
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5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่ง นอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร
(hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
การสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไป
รวมทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกั บหนวยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ที่ส อดคลองกับ
งานวิจัยของอาจารย โดยเฉพาะในชวงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการ (sabbatical leave) ของ
อาจารยในมหาวิทยาลัยวิจัย
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปนี้
1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2) ขอมูลดานการวิจัยและ
งานสรางสรรคของสถาบัน ทั้งปจจุบันและผลงานที่ผานมา 3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้ง วารสารและการประชุม วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูล การ
สนับสนุนของสถาบันในการเผยแพรผลงาน 4)ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการนํา
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันที่
เกี่ยวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
สถาบันจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสม่ําเสมอ โดยการมี
สวนรวมของอาจารยและนักวิจัย เชน การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย ทั้งในประเด็น งานวิจัย
เสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา หรือการประเมินแหลง คนควาสนับ สนุนงานวิจัยในประเด็น
ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย และนักวิจัยในปจจุบัน หรือการประเมินระบบ
สารสนเทศในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน
7. มีการนํา ผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดา นการวิจัย หรืองานสรา งสรรคข อง
สถาบัน
สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ตองทําเพื่อ
การปรับ ปรุง กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ตองใชหาก
จําเปน กําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจดานการวิจัยตามที่กําหนด
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพ
ปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดํา เนินการตามระบบที่
กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2)
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสราง
ความรวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธีการตางๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศของกลุมเปาหมาย การ
สนทนากับกลุมเปาหมายที่สําคัญ (focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกรภายนอก การใชขอมูล
ปอนกลับ (feed back) จากความรวมมือที่มีอยูเดิม
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วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีทั้งการรวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบน
พื้นฐานภูมิป ญ ญาทอ งถิ่ น หรือ เพื่ อตอบโจทย ของหน วยงานหรื อชุ ม ชนภายนอก รวมถึง การรว มใช
ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ หรือทรัพยากรอื่นๆ
ตัวบงชี้ที่ 4.2
(สกอ.)

:

ชนิดของตัวบงชี้

ระบบและกลไกการจั ดการความรู จากงานวิจั ย หรื องานสร า งสรรค
:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การบริห ารจัดการความรูจ ากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อ
เผยแพรไปยั ง คณาจารย นัก ศึก ษา วงการวิ ชาการ หน วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุม ชน
เปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทาง
ปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพร ตองมีคุณภาพ
เชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีร ะบบและกลไกเพื่อชวยในการคุม ครองสิท ธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
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วางแนวทาง ขั้นตอน และหลัก เกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับ ผิดชอบในการสนับสนุน
การตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer
review ในประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัย
สําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของ
บทความวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค 4) การจายคาตอบแทน
สําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสาร
เรียกเก็บเงิน เปนตน ทั้งนี้การสนับ สนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของแตล ะ
สถาบัน
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหแ ละสังเคราะหความรูจากงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ รวบรวม คัด
สรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย
โดยยัง คงความเชื่อถือไดในเชิง วิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบติดตาม
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย คัดสรรคผลงานที่นาจะเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไป
จัดใหมี การสัมภาษณอาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเ ปนความรูที่นาสนใจซึ่ง
สาธารณชนสามารถเขาใจได จัดหมวดหมูความรูที่ไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร
3. มีก ารประชาสั มพั นธ แ ละเผยแพร อ งค ความรู จากงานวิ จัย หรื องานสร า งสรรค ที่ ไ ดจ ากข อ 2
สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
นําองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหสัง เคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2
เผยแพรสูสาธารณชนผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธให
เหมาะสมกับ กลุม เปาหมาย ดําเนินการประชาสัม พันธตามแผนตลอดจนการติดตามขอมูล ปอนกลับ
นอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดย
เชื่อมโยงกับศิษยเกา ชุมชน และองคกรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่คาดวาจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชน
จริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนดขั้นตอน
วิธีก าร และผูรับ ผิดชอบเพื่อเปนสื่อกลางสานสัม พันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และ
นัก วิ จัยกั บ องคก รภายนอกที่มีศั ก ยภาพในการนํา ผลการวิจัย และงานสรางสรรคไ ปใชป ระโยชน 2)
ผูรับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ตองการรับบริการ
วิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเริ่ม
ประสานงาน หรือส งเสริม การนําผลงานที่เ กิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิง พาณิชยใน
ลักษณะนิติบุคคล (start up company) เปนตน
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5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการสนับสนุนการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ แก
อาจารย นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิง ธุร กิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
นอกจากนั้น ควรมีก ารกําหนดหลัก เกณฑและวิธีก ารในการรัก ษาสิทธิป ระโยชนของ
อาจารย นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการซือ้ ขาย หรือทําธุรกิจที่เปนผลจากงานวิจยั
โดยเปนหลักเกณฑที่โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกฝาย
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ อนุ
สิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู และอํานวย
ความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยในประเด็นตางๆ เชน 1) การให
ความรูและคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝกอบรม หรือสัมมนา หรือจัด
คลินิกใหคําปรึกษา 2) ชวยรางคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญา
หรือสํานักงานเทียบเทาในตางประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน
ตัวบงชี้ที่ 4.3

:

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
:
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึง
ตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับ จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับ สนุนการทํา วิจัยหรืองาน
สรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน
นอกจากนั้น เงินทุ นวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ ส ถาบั นไดรั บ จาก
แหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่
อยูในกลุมที่เนนการวิจัย
เกณฑการประเมิน
:
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
x 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณ
นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่
ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูร วมวิจัยของแตละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ
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ตัวบงชี้ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
คําอธิบาย
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของของสถาบั นอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ นั้น สามารถพิจารณาไดจ ากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและจํานวน
ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science
Citation Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
- มีการตีพิม พในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ นานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
0.50
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.
1.00
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู
ในควอไทลที่ 1, 2, 3 และ 4 ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
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คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
0.125
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอ ยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวม
พิจารณาดวย
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม
สิงคโปร และอินโดนีเซีย
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทย
และประเทศอื่น
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ
(อยางนอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงแพร ไมจําเปนตอง
ไปแสดงในตางประเทศ
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ตีพิมพหรือเผยแพร

x 100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้ หมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5 คะแนน
20
20
10

การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนที่คิดไดของแตละกลุม สาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิด
คะแนนระดับสถาบันใหนําคะแนนที่คิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อ บทความวิจัย ระดั บชาติและนานาชาติทั้ งหมด ของอาจารย ป ระจํ าและ
นักวิจัยประจํา ทั้งที่ป ฏิบัติง านจริง และลาศึก ษาตอตามปก ารศึกษา หรือปป ฏิทินที่ตรงกับ ปการศึกษา
พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และคา
น้ําหนักของแตละบทความวิจัย
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร
ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เ ผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และระบุ
รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนักของแตละผลงานสรางสรรค
3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย
หมายเหตุ แหลงเผยแพรและรายชื่อวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 6 :
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.)
คําอธิบาย
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ นั้น สามารถพิจารณาไดจ ากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและ
รายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจยั และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูก าร
แกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงค และ/หรือไดรับการรับรองการใช
ประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงาน
ภายนอกสถานศึกษา
ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปน
รูปธรรม มีดังนี้
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณะในเรื่อง
ตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณะสุข ดานการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจาผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําเขาไป
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ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เปนตน
3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและประเมินไว
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง
หนวยงานหรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา
การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาที่ใชจะ
เปนตามปปฏิทิน หรือปงบประมาณ หรือปการศึกษา อยางใดอยางหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล
ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียง
ครั้งเดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

x

100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้ หมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใช
ประโยชน ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือ
องคก รที่เ กี่ยวของ ทั้งนี้ใหแสดงขอมูล ที่ร ะบุรายละเอียดการใชป ระโยชนที่ชัดเจนดวย ตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
-การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนใน
เรื่องตางๆที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
92

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

- การใชประโยชนเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ
เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆโดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เปนตน
- การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
- การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและประเมิน
ไว
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
ตัวบงชี้ที่ 7 :
ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.)
คําอธิบาย
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย
การปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
ผลงานวิ ช าการที่ ไ ด รับ รองคุณ ภาพ หมายถึ ง บทความวิช าการ ตํ า รา หรื อหนั ง สื อ ที่ ผ า น
กระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เรื่องหลัก เกณฑการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา
ผลงานทางวิชาการที่เ ปนบทความทางวิชาการ(Academic Paper) ตํารา(Textbook) หนังสือ
(Book) ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บทความทางวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูที่
สะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําใน
รูปของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน
- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่
เกี่ยวของ และแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรูไปสูวงวิชาการหรือผูอาน
ทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชา
ใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให
ทัศนะของผูเขียนที่เสริมสรางปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับ ผลงานวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ หนังสือ หรือ
ตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาตนฉบับ จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และ
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ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้ง
เดียวตองานวิชาการ 1 ชิ้น
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
- ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด
1.00
- ตําราหรือหนัง สือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจ ารณาตาม
เกณฑก ารขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ

x 100

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของ
อาจารยประจํา รายปตามปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ป ฏิบัติง านจริงและลาศึก ษาตอ
พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่ผ ลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับ การรับ รองคุณภาพจากหนวยงานที่เ ชื่อถือได
ชื่อ หนวยงานที่ รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คาน้ําหนัก ของผลงาน
วิชาการแตละชิ้น โดยรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย ที่ลาศึก ษาตอ ทั้ง นี้
ใหรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแกสงั คมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการ
ทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การใหบ ริก ารทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความ
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เหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และ
สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชน
ทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการ
ทําประโยชนใหสังคมแลวสถาบันยังไดรบั ประโยชนในดานตาง ๆ คือเพิ่มพูนความรูและประสบการณของ
อาจารยอันจะนํามาสูก ารพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลง
งานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สกอ.
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สมศ.
ตัวบงชี้ ทั้งหมด 6 ตัวบงชี้ (สกอ. 2 ตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้)
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงั คม (สกอ.)
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.)
8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.)
9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.)
18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ
18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (สมศ.)
18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 5.1

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบัน
อุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัด
โครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความ
เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการวิจัย
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4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
หมายเหตุ
:
การตามเกณฑขอ 2 และขอ 3

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณา

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลัก เกณฑของการใหก ารบริการวิชาการดานตางๆ ที่
สัมพันธกับพันธกิจ ของสถาบัน มีนโยบายสง เสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุคลากรทุกระดับ มี
ความพรอมทั้ง ในดานความรู ความเชี่ย วชาญ เวลาและจิตแหง การบริการ (service mind) ในการ
ใหบริการวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทํา
ระเบียบของการใหบริการ กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียง
และทดแทนระหวางภาระงานดานตางๆซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบ ริการแก
ชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเนนของสถาบัน
ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสู
การปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
มีก ารบูร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการกับ กระบวนการจั ดการเรี ย นการสอนการ
ปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปน
โครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
มีก ารบูร ณาการงานบริก ารทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มีการนํา
ผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงที่ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ 2) นํา
ความรู ประสบการณ จากการใหบ ริก ารกลับ มาพัฒ นาตอยอดไปสูก ารพัฒ นาองคความรูใหมผา น
กระบวนการวิจัย เปนตน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
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จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเปน
ทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของสถาบัน ความรวมมือรวมใจ
ของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการที่ส ามารถนําไปใชป ระโยชนไดจริง และ
เปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนดไว
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ไดอยาง
สม่ําเสมอและเปนรูปธรรม
ตัวบงชี้ที่ 5.2

:

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่
สนองความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพ
ตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและ (3) ความรูที่เกิดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการสํา รวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
มีก ารสํารวจความตองการของชุม ชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนและความเชี่ยวชาญของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
สถาบันมีก ารเชิญ หรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุม ชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการ มารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการ
สรางเครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการนําผลการวิจยั ไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงปญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใชพัฒนาบุคลากร
ของสถานประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนําและจัดใหมีชองทาง
ในการสื่อสาร ทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
มีก ารประเมิ นประโยชนห รื อผลกระทบของการให บ ริก ารทางวิ ช าการตอ สั ง คมว า
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา
อาจารย และบุคลากรผูใหบริการ ทั้งในดานการนําความรู ความเชี่ยวชาญไปใชประโยชน การสื่อสาร การ
ชี้แจงแนะนําใหผูรับบริการและประชาชน
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานของการ
ใหบริการ ระบบและกลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ
คาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของ
การใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลที่ชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชน
สถาบันมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดกระบวนการ
ในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผูเรียนดวย จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด
และเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตาง ๆ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการบริการ
วิชาการเผยแพรสูสาธารณะ
ตัวบงชี้ที่ 8
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:

การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.)

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

คําอธิบาย
การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือ
สังคมหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือ
การพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการที่มี
คาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน
การนําความรูและประสบการณจากการใชบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ
1. การพัฒนาการเรียนการสอน
2. การพัฒนาการวิจัย
ในการประเมินตัวบงชี้นี้ตองมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนีใ้ นแตละโครงการไมจําเปนตองมีทั้ง
สองประเภท และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน
วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ตามแผนทีส่ ภาสถาบันอนุมัติ

x 100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัด ระบบ และมีการประมวล
ความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนไปตอยอดพัฒนา
เปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม
2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน และ
โครงการวิชาการที่เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆจะ
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัยก็ได
3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการ
ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 9

:

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.)

คําอธิบาย
โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรา งความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
สถาบั น จั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนหรื อ องค ก รภายนอกและเมื่ อ ดํ า เนิ น การแล ว มี ผ ลก อ ให เ กิ ด
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
เกณฑการใหคะแนน
1
ปฏิบัติได
1 ขอ

2
ปฏิบัติได
2 ขอ

3
ปฏิบัติได
3 ขอ

4
ปฏิบัติได
4 ขอ

5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. แผนและกิจ กรรมหรือ โครงการที่สงเสริม ความเข มแข็ งของชุม ชน
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบั ติต ามกิจกรรมหรื อโครงการ
3. ข อ มู ล ที่ แ สดงถึ ง ผลการดํา เนิ น งานตามกิ จ กรรมหรื อ โครงการโดยผู นํา หรื อ สมาชิ ก ของ
ชุม ชนหรือ องคก รไดเ รีย นรู แ ละดํา เนิน กิจ กรรมอยา งตอ เนื ่อ ง และพัฒ นาตามอัต ลัก ษณแ ละ
วัฒ นธรรมของชุ ม ชนหรือองคก ร
4. ข อ มู ล ที่ แ สดงถึ ง ผลการดํา เนิ น งานตามกิ จ กรรมหรื อ โครงการของชุ ม ชนหรื อ องค ก รที่
สรางประโยชน ความเขม แข็ง และคุณคาตอสัง คม ชุม ชน หรือองคก ร
5. “ต อ เนื่ อ ง” หมายถึ ง มี ก ารดํา เนิ น งานตั้ ง แต 2 ป ขึ้น ไป
6. “ยั่ ง ยื น ” หมายถึ ง มี ก ารดํา เนิ น งานตั้ ง แต 5 ป ขึ้น ไป
7. “เข ม แข็ ง ” หมายถึ ง สามารถพึ่ ง พาตนเองได
หมายเหตุ สําหรับ สถานศึก ษาระดับ อุด มศึก ษาที่ดีรับ การประเมิน ป 2555 เปน ตน ไป สามารถใช
โครงการ/กิจ กรรมใหมที่ป รากฏอยูใ นแผนระยะยาวโดยไดรับ การอนุมัติจ ากสภาสถาบัน วา เปน
โครงการ/กิจกรรมที่ตอเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เขม แข็ง สามารถพึ่ง พาตนเองได โดย สมศ. จะ
พิจ ารณาใหคะแนนลวงหนา
ตัวบงชี้ที่ 18 : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ (สมศ.)
ตัวบงชี้ 18.1 การบูรณาการการเรียนการสอนจากการบริการวิชาการ/หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ 18.2 การทํากิจกรรมหรือโครงการรวมกับชุมชน ทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
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คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดาน
ตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบาย
รั ฐ บาล เศรษฐกิ จ การพร อ มรั บ การเป น สมาชิ ก สั ง คมอาเซี ย น พลั ง งานสิ่ ง แวดล อ ม อุ บั ติ ภั ย
สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการ
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยางเปนตน
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคมที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 18.1 : การบูรณาการการเรียนการสอนจากการบริการวิชาการ/หรืองานวิจัย (สมศ.)
ความสอดคลอง : กลุม ตัวบงชีม้ าตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในดานตางๆ (สมศ.)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสังคม
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน :
1 คะแนน
2 คะแนน
ปฏิบัติได 1 ขอ

3 คะแนน
ปฏิบัติได ๒2ขอ

4 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ

5 คะแนน
ปฏิบัติได4 - 5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรื อกิ จ กรรมที่ ส ถาบั นอุ ด มศึ ก ษาไดดํ า เนิ น งานที่มี ป ระโยชน และสร า งคุ ณคา ต อ
สถานศึกษา มีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย
รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
2. หลั ก ฐานที่ แ สดงการเห็ น ชอบโครงการ/กิ จ กรรมจากสภาสถาบั น ที่ สถาบั น อุ ดมศึ กษาได
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุก
4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
จากการดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. มาตรการสง เสริม ของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสง เสริม ของ
สถาบันก็ได ทั้งนี้ตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการวมกับสถาบันก็ได
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน
การดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับ สถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
ตัวบงชี้ที่ 18.2 :
การทํากิจกรรมหรือโครงการรวมกับชุมชน ทองถิ่นเพือ่ การพัฒนา (สมศ.)
ความสอดคลอง : กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
สังคมในดานตาง ๆ (สมศ.)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสถาบัน
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4-5 ขอ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรื อกิ จ กรรมที่ ส ถาบั นอุ ด มศึ ก ษาไดดํ า เนิ น งานที่มี ป ระโยชน และสร า งคุ ณคา ต อ
สถานศึกษา มีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย
รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
2. หลั ก ฐานที่ แ สดงการเห็ น ชอบโครงการ/กิ จ กรรมจากสภาสถาบั น ที่ สถาบั น อุ ดมศึ กษาได
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุก
4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
จากการดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. มาตรการสง เสริม ของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสง เสริม ของ
สถาบันก็ได ทัง้ นี้ตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการวมกับสถาบันก็ได
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3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน
การดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับ สถาบันและมีส วนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขา
กับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่
ดีขนึ้
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึก ษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้ ทั้งสิ้น 3 ตัวบงชี้ (สกอ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 2 ตัวบงชี้)
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 6.1

:

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
บริหาร

:

สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการ
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จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีก ารบูร ณาการงานดานทํานุบํารุงศิ ลปะและวัฒนธรรมกับ การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
สถาบั น อุด มศึ ก ษามี ก ารกํา หนดระบบและกลไกทางด า นการทํ า นุบํ า รุ ง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ และ
มีผลลัพธชัดเจนตามแนวทางที่กาํ หนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การกําหนดผูรับ ผิด ชอบ มีก ารจัดทํา แผนงบประมาณโครงการ มีก ารกํ า หนดตัว ชี้วัดดานศิล ปะและ
วัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
สถาบันสนับ สนุนใหมีก ารนําการทํานุบํารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรมไปบูรณาการรวมกับ
การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีก ารจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองคการนักศึกษา
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3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มีหอ
ศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.2 สถาบันจัด ทําวารสารศิล ปะและวัฒ นธรรมในระดั บ ตางๆ เชน วารสารระดั บ
หนวยงาน ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน
3.3 สถาบันมีก ารบริก ารวิชาการดานศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยมีความรวมมือกั บ
หนวยงานหรือองคกรอื่น มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เปน
ระบบอยางชัดเจน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํา รุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA
5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู
การปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5.3 มีผลสัม ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับ ปรุงและพัฒ นาอยางเปน
รูปธรรม
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช
ผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสูสาธารณะ
6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญเปน
วิทยากรหรือเปนที่ประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี
การเผยแพรทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ไดรับการอางอิง
เปนที่ยอมรับ
ตัวบงชี้ที่ 10 :
คําอธิบาย

การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
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ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตในที่ดีงามของบุคคลและสังคม เปน
พันธกิจ หลัก ประการหนึ่งที่ส ถานศึก ษาพึงตระหนัก ที่จ ะตองใหความสําคัญ ในการสงเสริม สนับสนุน
เพื่อใหสังคมในสถานศึกษาอยูรวมกันอยางมีความสุข อยา งมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรัทธา
และเปนที่ยอมรับของสังคม การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่อง
ที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
1
ปฏิบัติได
1 ขอ

2
ปฏิบัติได
2 ขอ

3
ปฏิบัติได
3 ขอ

4
ปฏิบัติได
4 ขอ

5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึง่ ขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน
ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน
5. รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบัน
หรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ
ตัวบงชี้ที่ 11 :

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

คําอธิบาย
ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี
ลักษณะที่เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา
ใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษา
และสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงามอยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม
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ประเด็นการพิจารณา
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี
ความสุนทรีย
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การจัดใหมีพื้นที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
อยางสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
เกณฑการใหคะแนน
1
2
ปฏิบัติได 1 ขอ
ปฏิบัติได 2 ขอ

3
ปฏิบัติได 3 ขอ

4
ปฏิบัติได 4 ขอ

5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการในแตละปการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย
และความสวยงาม
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมให
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4
หมายเหตุ 1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก
2.สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3.สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพื้นที่
แวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ 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.)
ตัวบงชี้ ทั้งสิ้น 2 ตัวบงชี้ (สกอ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 1 ตัวบงชี้)
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. )
15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 9.1

:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ง
สถาบันตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบัน
ใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงาน
ตนสัง กัด ตลอดจนหนวยงานที่เ กี่ยวของ มีก ารวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกันคุณภาพการศึก ษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
2. มีก ารกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ เรื่องการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชีเ้ พิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงาน
ที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี การ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีร ะบบสารสนเทศที่ใ หขอ มูล สนับ สนุ นการประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษาภายในครบทั้ ง 9
องคประกอบคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูม ีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี
กิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สวนงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
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1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
1.1 สถาบันอุดมศึก ษาควรพั ฒ นาระบบประกันคุณภาพ ที่เ หมาะสมกับ ระดับ การ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
เปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกั น คุ ณ ภาพที่ นํ า มาใช ต อ งเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห าร
การศึก ษาที่ดําเนินการเปน ประจํา โดยเริ่ม จากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันใหมี
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู
ปฏิบัติแตละบุคคล
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบั น ตองใหความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุก ภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอม
ทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีก ลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติง านตั้ง แตระดับ บุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา
ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อใหไดคุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด
2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานใหสกู ารปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงาน
ของสถาบันเพิ่ม เติมตามอัตลัก ษณของตนเอง แตทั้ง นี้ตองไมขัดกับ มาตรฐานการอุดมศึก ษา ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 ตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค
ครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ
3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับคุ ณภาพ
ตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
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รายงานที่มีขอมูล ครบถวนตามที่สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากํา หนดใน CHE QA
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณครบถวน
โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีก ารนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีก ารจัดทํารายงานประจําปที่เ ป นรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูล ครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา
พรอมทั้งเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานให
ตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ มาตรการ และแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพในแต ล ะป ไปวิ เ คราะห แ ละดํ า เนิ น การหรื อ
ประสานงานกับคณะกรรมการ / หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาปรับปรุง การดําเนินงานในสวนที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของ
สถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ
สถาบันควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่ส ามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันได
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเปนระบบที่สามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอก
ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน
1. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ
ผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของ
สถาบัน ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวม
กําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆดานการประกันคุณภาพ เปนตน
2. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน
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8.1 มีก ารสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ทั้ง ในสวนของระดับ
สถาบันหรือคณะวิชา และในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผ ลการปฏิบัติง านที่
ชัดเจน และมีพัฒนาการดานตางๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทํางาน
รวมกันอยางตอเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร
ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแตละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีก ารเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึก ษา ที่เ ปนวิธีป ฏิบัติที่ดีใหกับ
สาธารณชน และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน
9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 15

:

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.)

ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
:
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไววา “ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมี
การติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษานั้ นอยา งนอ ยหนึ่ง ครั้ง ทุ ก สามป และแจง ผลให ส ถานศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน” ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหรือตนสังกัดกําหนด โดยจะเปนตัวบงชี้ที่เนนดนปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพกายในโดยตนสัง กัดนี้ จะเปนคะแนนที่ส ามารถสะทอนประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยได ดังนั้น ในการประเมินตัวบงชีนี้ จะ
ใชคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม
ขอมูลประกอบการพิจารณา
:
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยตนสังกัด
หมายเหตุ

:
กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบ
ทุกตัวที่กําหนดในระดับมหาวิทยาลัย ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยของตัวบงชี้นั้นมา
ใชแทน
เกณฑการใหคะแนน :
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
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องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
( D)”

หลักการ :
การจัดการศึก ษามี ความสํ าคัญ ตอ การพัฒ นาคุ ณภาพของผู เ รี ยน กระทรวงศึก ษาธิ ก ารโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึก ษาธิการไดใหความสําคัญ กับการพัฒ นาคุณภาพของผูเ รียนทั้ง ในดานการ
จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อให
ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใช
ความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกดานหนึ่งคือการบมเพาะปลูกฝง ปลูก
จิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหผูเรียน
สามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือกับทุกภาค
สวนจัดกิจกรรมที่จะมุงเนนภารกิจที่จะกอใหเกิดผลดังกลาวตามนโยบาย 3 ดี ( 3 D) ไดแก DEMOCRACY
ดานการสงเสริมประชาธิปไตย DECENCY ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และ
DRUG – FREE คือดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธาและเชื่อมัน่ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีง าม รูจักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป
DRUG – FREE คือ การมีความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติดและรูจักการหลีกเลี่ยง
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2 ผลที่เกิดกับผูเ รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน
ตัวบงชี้ที่ 10.1
:
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยมีการวางแผนการจัด
กิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความรวมมือกับทุกฝาย และการ
ติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกําหนดนโยบาย จัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังนี้
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
3. เอกสารหลัก ฐานที่แสดงใหเ ห็นถึง กลไกการสนับ สนุนทรัพยากร สิ่ง อํานวยความสะดวก
การสรางและพัฒนาเครือขาย การกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
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4. รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนําผลไปพัฒนาปรับปรุง
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. สถานศึ ก ษาดํ าเนินการกํา หนดนโยบาย จัดทํา แผนพั ฒ นาสถานศึก ษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน
3. ดําเนินการส ง เสริม และสนับ สนุนทรัพยากรและสิ่ง อํานวยความสะดวกที่ ส อดคลอ งกั บ
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและการบริการ มีโครงสรางสาระการเรียนรู แผนกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 3 ดี (3D)
5. มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสรางสรรคนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนอง
นโยบาย 3 ดี (3D) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
6. มีกลไกในการสรางและพัฒนาเครือขายใหมีสว นรวมและใหการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม 3 ดี
(3D) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. มีระบบ กลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พรอมรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลและการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึก ษาพัฒ นาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหก ารดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 10.2

: ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติทดี่ ี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงคทั้ง 3 ดาน

ชนิดตัวบงชี้

:

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิแ ละหนาที่ของตน
เคารพในสิทธิของผูอื่น มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญูกตเวที ซื่อสัตยสุจริต รูและตระหนักในโทษ
ภัยของยาเสพติด สรางภูมิคุมกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตาง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรว มกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของมีดังนี้
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดาน
การสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
2. รายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิตนักศึกษา
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
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สวนที่ 5
การวิเคราะหตัวบงชีต้ ามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมอง
ดานการบริหารจัดการ
1. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอยางนอยอีก 5 ประการที่จ ะ
สนับสนุนใหการขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเปาหมายได คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณ และ
5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณาการ
ทุกเรื่องเขาดวยกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง จึ งจะสงเสริมใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามี
คุณภาพได การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึง พัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษา
ระดั บ อุ ดมศึก ษา 9 ดา นที่ ครอบคลุ ม ทั้ ง พัน ธกิ จ หลัก และพั นธกิจ สนับ สนุ น ได แก 1) ปรั ชญา ปณิ ธาน
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การ
บริการทางวิชาการแกสังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงิน
และงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงไดกําหนด
ตัวบง ชี้ภายใตองคประกอบคุณภาพการศึก ษาระดับ อุดมศึก ษา 9 ดาน ดัง มีร ายละเอียดปรากฏในบทที่ 3
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละ
แหง ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ
จํานวนตัวบงชี้
ผลผลิต
องคประกอบคุณภาพ
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
หรือผลลัพธ
1. ปรัชญา ปณิธาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16
วัตถุประสงคและแผน
และ 17
ดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.2, ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.4 , ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
2.3 และ 2.5 2.6 และ 2.7
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
1,2,3,4 และ 14
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 และ
3.2
4. การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตัวบงชี้ที่ 4.1 และ
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
4.2
5,6 และ 7
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รวม
1+2
8+5
2
3+3
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5. การบริการทางวิชาการแก
สังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ

-

2+3

-

ตัวบงชีท้ ี่ 7.1, 7.2,
7.3 และ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1

ตัวบงชี้ สมศ. ที่
8,9 และ 18
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10
และ 11
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12
และ 13
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 15

8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
รวม

4

18

1 + 18

23+18

-

ตัวบงชี้ที่ 5.1 และ
5.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1

1+2
4+2
1
1+1

2. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34
กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น จึง
ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งถือไดวา
เปนมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 ดาน
ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการ
สรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ
มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใช
ความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเอง
อยางถูกตองเหมาะสม
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมี
ดุลยภาพ
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีก ารบริหารจัดการ การ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี้มี
ตัวบงชี้หลัก ไดแก
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1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน สอดคลอง
กับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระ
ทางวิชาการ
2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการตางๆ อยาง
เหมาะสมและคุมคาคุมทุน
3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การอุดมศึกษา
อยางตอเนื่อง
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาทั้ง 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชนและ
สังคมในการจัดการความรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีห ลัก สูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับ ความตองการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน และใชผล
การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรูและ
ทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของประเภท
สถาบัน มีก ารสรา งเครื อขา ยความร วมมื อระหวา งสถาบั นอุ ดมศึก ษาทั้ ง ในและต างประเทศ เพื่ อพั ฒ นา
ความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตาม
ระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ
4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรมตางประเทศอยาง
เหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
การแสวงหา การสราง และการจัด การความรูตามแนวทาง/หลัก การ อั นนํา ไปสู สัง คม
ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นและ
เทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู
2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง อันนําไปสูสังคมแหง
การเรียนรู
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง สามารถ
กระจายตั ว บ ง ชี้ ต ามองค ป ระกอบคุ ณ ภาพ 9 ด า น ลงในมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาแต ล ะด า น เพื่ อ ให
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สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละแหง ดัง
ปรากฏในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวบงชี้ดาน
ตัวบงชี้ดาน
ตัวบงชี้ดานผลผลิต
รวม
มาตรฐาน
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
หรือผลลัพธ
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.8 และตัว 1+4
บงชี้ สมศ. ที่ 1,2,3
และ 4
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1, 2.4, 7.1,
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12
7+2
ธรรมาภิ บ าลของการบริห ารการ
7.3, 7.4, 8.1 และ 9.1
และ 13
อุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจ ตัวบงชี้ที่ 2.2,
ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.6, 2.7,
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
13+9
ของการบริหารการอุดมศึกษา
2.3, 2.5 และ 4.3 3.1,3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 8,9,10,11,14,15,16,1
6.1
7 และ 18
3. มาตรฐานดานการสราง
ตัวบงชี้ที่ 4.2 และ 7.2
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5,6
2+3
และพัฒนาสังคมฐานความรู
และ 7
และสังคมแหงการเรียนรู
รวม
4
18
1+18
23+18
3. ตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
เพื่อ ให ก ารประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในสามารถติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน การ
ดําเนินงานอยางครอบคลุม และมีส มดุลระหวางมุม มองการบริห ารจัดการดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรู รวมถึง
นวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมุมมองดานตางๆ ที่กลาวขางตน
ดังปรากฏในตารางที่ 5.3
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ตารางที่ 5.3 มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ดาน
ตัวบงชี้ดาน
ตัวบงชี้ดานผลผลิต
มุมมองดานบริหารจัดการ
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
หรือผลลัพธ
1. ดานนักศึกษาและผูมสี วน
ตัวบงชี้ที่ 2.6, 2.7, ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ ตัว
ไดสวนเสีย
3.1, 3.2, 5.1, และ
บงชี้ สมศ. ที่
5.2
1,2,3,4,8,9 และ 18

รวม
7+7

2. ดานกระบวนการภายใน

ตัวบงชี้ที่ 2.5

ตัวบงชี้ที่ 1.1, 2.1,
2.4, 4.1, 6.1, 7.1,
7.3, 7.4 และ 9.1

ตัวบงชี้ สมศ. ที่
10,11,12,13,15,16
และ 17

10+7

3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากร การเรียนรู
และนวัตกรรม

ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 2.2
และ 2.3

ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2 และ
7.2

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5,6,7
และ 14

2
4+4

18

1+18

23+18

รวม

4

4. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได จั ด ทํ า มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามประกา ศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบัน
ที่มีป รัชญา วัตถุป ระสงค และพันธกิจ ในการจัดตั้ง ที่แตกตางกันไดอยางมีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล
มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึ ก ษา และมาตรฐานด า นการดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และกํ า หนดกลุ ม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแลวในบทที่ 1 ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข
สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ ม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน และมาตรฐานยอยอีกมาตรฐาน
ละ 4 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอย
ดานตาง ๆ 4 ดาน
1.1) ดานกายภาพ
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี มีหองครบ
ทุกประเภท พื้นที่ใชส อยที่ใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ และ
เหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแต ละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผน การ
รับนักศึกษา ตามเกณฑพื้นที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มี
ครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา
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ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมัน่ คง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความ
จําเปนอยางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
1.2) ดานวิชาการ
สถาบันอุด มศึก ษามี ศัก ยภาพและความพรอมในการปฏิบัติ ภารกิจ ดา นวิชาการ
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการของ
ประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหา
ความรูไดอยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในดานการ
วางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู การ
ประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ
1.3) ดานการเงิน
สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตาม
กองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เปนหลัก ประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึก ษาไดตามพันธกิจ และ
เปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและ
ผูใชบริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึง การไดมาของรายได รายรับ
การ
จัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใตการ
ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการใช
เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ
1.4) ดานการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน
คานิยม ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว
โดยมีส ภาสถาบัน ทํ าหน าที่ กํ า กับ นโยบาย การดํา เนิ นการตามแผน การบริ ห ารบุค คล การบริ ห าร
งบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัส ดิการที่จัดใหกับ นัก ศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว มี
การเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคม
ภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย หลักความโปรงใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา
2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐาน
ยอยดานตาง ๆ 4 ดาน
2.1) ดานการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตไดตาม
คุณลัก ษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอสนเทศที่ชัดเจน เผยแพรตอ
สาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารยที่สงเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรู
ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา
2.2) ดานการวิจัย
สถาบันอุดมศึก ษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริม
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และสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับ
หนวยงานภายนอกสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริ่มสรางสรรคที่มีคุณภาพ มีประโยชน
สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิด
ประโยชนแกสาธารณชน
2.3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
สถาบันอุดมศึกษามีก ารใหบริก ารทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้ง ในวง
กวางและกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกันทั้ง
ในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย การคนควาเพื่อ
แสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ การจัดใหมีก ารศึกษาตอเนื่อง
บริการแกประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลา
หรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อใหเกิดองคความรูใหม
2.4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับ
หนวยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝง
ใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถ
นําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรูวิธีการ
จัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบัน
ดัง นั้น ในการประกันคุณภาพการศึ ก ษาเพื่อพัฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึก ษา จึ ง
สามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษายอยแตละดาน
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต
ละแหง ดังปรากฏในตารางที่ 5.4
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ตารางที่ 5.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชีท้ ี่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ดาน
ตัวบงชี้ดาน
ตัวบงชี้ดานผลผลิต
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
หรือผลลัพธ
1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจัด
การศึกษา
(1) ดานกายภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.5
(2) ดานวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.4, 2.6 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14
และ 2.3
(3) ดานการเงิน
ตัวบงชี้ที่ 8.1
(4) ดานการบริหาร
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
ตัวบงชี้ที่ 1.1, 7.1, 7.2,
จัดการ
12,13,15,16 และ
7.3, 7.4 และ 9.1
17
ตารางที่ 5.4 (ตอ) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ดาน
ตัวบงชี้ดาน
ตัวบงชี้ดานผลผลิต
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
หรือผลลัพธ
2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบงชี้ที่ 2.7, 3.1และ
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
3.2
1,2,3 และ 4
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสงั คม
(4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
รวม

ตัวบงชี้ที่ 4.3

ตัวบงชี้ที่ 4.1และ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 5.1และ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1

4

18

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5,6
และ 7
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8,9
และ 18
ตัวบงขี้ สมศ. ที่ 10
และ 11
1+18

รวม

1
5+1
1
6+5

รวม

4+4
3+3
2+3
1+2
23+18
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ภาคผนวก ก
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทแี่ ลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครัง้
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสดุ ทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมายเหตุ
1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค
ของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูง ขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการ
ดําเนินการที่บ รรลุ ตามเปา หมายตัว บง ชี้ทั้ง หมดอยู ในเกณฑดีจึง จะไดรับ การเผยแพรห ลั ก สูตรที่ไ ด
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ โดยเกณฑก ารประเมินผ านคือ มีก าร
ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบ
ซอม อนุโลมใหปรับตัวบงชี้ในขอ 4 และขอ 5 เปนดังนี้
ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซอมให
ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปดสอน
ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดป
การศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซอม
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ภาคผนวก ข
แบบรายงานผลการประเมิน
ตาราง ส 1 : ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

คะแนนประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 16.1 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 17 (สมศ.)
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 1 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 2 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 3 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 4 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 14 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

คะแนนประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 5 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 6 (สมศ.)

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

125

ตัวบงชี้ที่ 7 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 8 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 9 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 18.1 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 18.2 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 10 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 11 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 12 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 13 (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 15
ตัวบงชี้ที่ 10.1
ตัวบงชี้ที่ 10.2

ตาราง ส 2 : ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

องคประกอบคุณภาพ
I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
องคประกอบที่ 10
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
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หมายเหตุ

ตาราง ส 3 : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน

ตาราง ส 4 : ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการ
ภายใน
ดานการเงิน
ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง
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ตาราง ส 5 : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความพรอม
ในการจัดการศึกษา
(1)ดานกายภาพ
(2)ดานวิชาการ
(3)ดานการเงิน
(4)ดานการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1
2.มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1)ดานการผลิตบัณฑิต
(2)ดานการวิจัย
(3)ดานการใหบริการ
(4)ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
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หมายเหตุ

สสว.

ศิลปะ

วิทยบริการ

วิจัย

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ ( สกอ. 1 ตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ขอ
8
7
6
6
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.)
ขอ
3
3
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ(สมศ.)
คาเฉลีย่
3
3
17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
ขอ
4
4

สนอ.

สถาบันภาษา

โปรแกรมวิชา

คณะ

องคประกอบ

มหาวิทยาลัย

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ภาคผนวก ค
ตัวบงชี้และคาเปาหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ โปรแกรมวิชา สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7

7
3
3
4

7

7

7

สถาบัน (สมศ.)

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (สกอ. 8 ตัวบงชี้ สมศ. 5 ตัวบงชี้)
ขอ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
รอยละ
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละ
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ขอ
ขอ
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู

5
15
18
5
6

5
15
18
5

5

5

5

5

ผูรวบรวม
ขอมูลระดับ
มหาวิทยาลัย
สนอ
สสว
สสว
สสว
สสว
สนอ.
สนอ.
สสว,สนอ
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สนอ , สสว,
วิทยบริการ
,คอม

5

80

75

สสว

4

4

สสว

15

10

สสว

15

10

สสว

3

3

สนอ

6
6

6
6

5
5

5

6
6

วิจัย

5

วิทยบริการ

5

6
5

ศิลปะ

5
5

สสว.

6
5

สนอ.

โปรแกรมวิชา

6
5

สถาบันภาษา

คณะ
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ขอ
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ขอ
ของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกบั
ขอ
นักศึกษา
1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ
(สมศ.)
2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐาน
คาเฉลี่ย
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.)
3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรบั การตีพิมพ
รอยละ
หรือเผยแพร (สมศ.)
4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
รอยละ
หรือเผยแพร (สมศ.)
14 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.)
ระดับ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (สกอ. 2 ตัวบงชี้)
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ขอ
ขอ
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัย
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ผูรวบรวม
ขอมูลระดับ
มหาวิทยาลัย
สสว
สสว
สนอ., สสว.

สนอ
สนอ
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วิจัย
20,000

วิทยบริการ

ศิลปะ

สสว.

7
5

สนอ.

6
5

สถาบันภาษา

โปรแกรมวิชา

7
5

15,000

7
5
คา
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
เฉลี่ย
ประจําและนักวิจัย
4.50
5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
รอยละ คา
(สมศ.)
เฉลี่ย
4.50
6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.)
รอยละ 10
7 ผลงานวิชาการที่ไดรบั การรับรองคุณภาพ (สมศ.)
รอยละ
5
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 2 ตัวบงชี้ สมศ. 4 ตัวบงชี้)
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ขอ
5
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ขอ
5
8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช รอยละ 15
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.)

คณะ

ขอ
ขอ
บาท

20,000

องคประกอบที่ 4 การวิจัย (สกอ. 3 ตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้)
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ ากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

มหาวิทยาลัย

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

องคประกอบ

ผูรวบรวม
ขอมูลระดับ
มหาวิทยาลัย
วิจัย
วิจัย
วิจัย

10

10

วิจัย

10
5

10
5

วิจัย
วิจัย, สสว.

5
5
15

วิจัย
วิจัย
วิจัย

5
5
15

5
5

5
5

โปรแกรมวิชา

4

วิจัย

4

4

วิจัย

5
4
4

5

5
4
4

7
4
5
3

วิทยบริการ

4

ศิลปะ

วิจัย

สสว.

4

สนอ.

4

สถาบันภาษา

วิจัย

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ขอ
4
ภายนอก (สมศ.)
18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญ
 หาของสังคมในประเด็นที่ 1 (สม
ขอ
4
ศ.)
18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญ
 หาของสังคมในประเด็นที่ 2 (สม
ขอ
4
ศ.)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 1 ตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้)
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ
5
10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
ขอ
4
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
ขอ
4
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (สกอ. 4 ตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้)
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบ ริหารทุกระดับของสถาบัน
ขอ
7
7.2 การพัฒนาสถาบันสูส ถาบันเรียนรู
ขอ
4
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ขอ
5
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ขอ
5
12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.)
คะแนน 3
13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบ ริหารสถาบัน (สมศ.)
คะแนน 3

ผูรวบรวม
ขอมูลระดับ
มหาวิทยาลัย

คณะ

มหาวิทยาลัย
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องคประกอบ

ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
สนอ

4
5

5

4
5

5
5

5

สนอ, สสว., วิจัย

วิทยะ,คอม
สนอ
สนอ
สนอ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (สกอ. 1 ตัวบงชี้)
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ขอ
7
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สกอ. 1 ตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้)
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ขอ
6
15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
คะแนน 4.50
(สมศ.)
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (2 ตัวบงชี้)
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ขอ
5
10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี
ดาน
3
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคทงั้ 3 ดาน
สกอ.
23
สมศ.
20
3 ดี
2
รวม
45

วิจัย

วิทยบริการ

ศิลปะ

สสว.

สนอ.

สถาบันภาษา

โปรแกรมวิชา

คณะ

มหาวิทยาลัย

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

องคประกอบ

7

ผูรวบรวม
ขอมูลระดับ
มหาวิทยาลัย
งานแผน

6
4.00

5

5
3

4
2

21
19
2
42

19
2
21

5

6

6

6

6

6

5
3
4
4

6
2
8

งานประกัน
งานประกัน
สนอ
สนอ

8
3
12

4
2
6

4
4

9
7
19
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แนวทางปฏิบัติดานงานประกันคุณภาพ ป 2556
คณะวิทยาการจัดการ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
หนาที่
- จัดทําแผนการปฏิบัติงาน Improvement Plan
- กํากับดูแลใหเปนไปตาม Improvement Plan
ประกอบดวย คณบดีและรองคณบดี

ผูรวบรวมขอมูล
หนาที่
- ติดตามและควบคุมผูปฏิบัติใหดําเนินงานเปนไปตามแผน
- ควบคุมขบวนการสังเคราะห SAR ของคณะ
ประกอบดวย รองคณบดีและผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้

ผูปฏิบัติ
หนาที่
- ดําเนินการตามแผนที่กําหนด พรอมจัดเก็บหลักฐานตามตัวบงชี้
- ดําเนินการสังเคราะห SAR ในระดับคณะฯ
- ดําเนินการรับตรวจประเมิน ตามขอซักถามจากกรรมการ
ประกอบดวย
- ผูรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงชี้

134
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ขั้นตอนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ป 2556
คณะวิทยาการจัดการ
ผูรบั ชอบสาขาวิชาจัดทํารายชื่อผูร ับผิดชอบตาม
ตัวบงชี้ รวมถึงเปนผูป ระสานงานกับคณะ

สาขาวิชาจัดทํา Improvement Plan โดย
วิเคราะหจากผลการประเมินของปทผี่ านมา
เพื่อหาแนวทางแกไขและวางแผนดําเนินงานในป
ตอๆ ไป

สาขาวิชาตองมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน เพื่อ
เปนการทบทวนขั้นตอนการทํางานและหลักฐาน และวางแผน
ดําเนินงานในสวนที่ยงั ไมไดปฏิบัติ หรือเพิม่ เติมหลักฐานที่ยงั ไม
สอดคลองตามระบบและขั้นตอนการทํางานตามตัวบงชี้

สาขาวิชาตองมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน เพื่อ
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สาขาวิชา
ปการศึกษา 2556
1. โปรแกรมวิชาจัดทําเอกสารการประเมินตนเอง
(SAR) ผลการดําเนินงาน

2. โปรแกรมวิชาจัดสงอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ที่
งานประกันคุณภาพ

3. งานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมตรวจ
ประเมินระดับโปรแกรมวิชา

เพื่อจัดสงเอกสาร SAR ให
กรรมการกอนวันตรวจ
ประเมิน

เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติใน
การตรวจประเมิน

4. ดําเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับโปรแกรมวิชา

5. กรรมการตรวจประเมินจัดสงผลการประเมินที่
งานประกันคุณภาพ

6. งานประกันคุณภาพนําผลการประเมินแจงใหคณะและโปรแกรมวิชาทราบ
พรอมนําผลดังกลาวรายงานตอมหาวิทยาลัย

7. งานประกันคุณภาพนําเสนอผลการประเมิน ผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ

136
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แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ศูนย สํานัก
ปการศึกษา 2556

1. คณะ ศูนย สํานัก จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผลการดําเนินงาน
โดยกรอกขอมูลผานระบบ CHE QA Online พรอมแนบ file หลักฐาน

2. คณะ ศูนย สํานัก ตองดําเนินการกรอกขอมูลพรอมแนบ
file ในระบบ CHE QA Online ใหแลวเสร็จ

เพื่อจัดเก็บขอมูลผลการ
ดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดย
ทํางานผานอินเตอรเน็ต ตาม
ขอกําหนดของ สกอ

โดยระบบ CHE QA Online
สามารถ print เอกสาร SAR ได
สําเร็จรูป เพื่อจัดสงให
คณะกรรมการประเมิน

3. ดําเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ ศูนย สํานัก

4. กรรมการตรวจประเมินจัดสงผลการประเมินที่
งานประกันคุณภาพ

5. งานประกันคุณภาพนําผลการประเมินแจงใหคณะทราบ พรอมนําผล
ดังกลาวรายงานตอมหาวิทยาลัย

6. งานประกันคุณภาพนําเสนอผลการประเมิน ผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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คําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ 534 /2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ
…………………………………………..
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 วาดวย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ ประจําปการศึกษา
2556 ดังนี้
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ
โควินททวีวฒ
ั น
2. อาจารยอภินันท
จุนกรณ
3. อาจารยสุคนธา
จันทรเขียว
4. อาจารยสันติ
กูลการขาย
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
2. อาจารยประภาพรรณ
เพียรชอบ
3. อาจารยรุจิราวดี
ธรรมแสง
4. อาจารยขนิษฐา
เจริญพานิช
5. อาจารย ดร.วรินทร
ศรีปญญา
6. อาจารยปรีชา
แจมวิถีเลิศ
7. อาจารยภคั ศุภร
กาญจนกุล
8. อาจารย ดร.ญาณิกา
วัชรเทวินทรกุล
9. อาจารยบญ
ุ ชนะ
วาราชะนนท
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยอกนิษฐ
2. อาจารยชลิดา
3. อาจารยวจินี
4. อาจารย ดร.เอกราชันย
5. อาจารย ดร.กัญจนรัตน
6. อาจารยสุทธินันท
7. อาจารยเอกนรา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารย ดร.ภรัณยา
2. อาจารย ดร.พิทักษพงษ
3. อาจารย ดร.พรพรรณ
4. อาจารยพิชยา
5. อาจารย ดร.กีรติ
6. อาจารยวนิดา
7. อาจารยอนัญญา
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
1. อาจารย ดร.ภรัณยา
2. อาจารย ดร.พิทักษพงษ
3. อาจารย ดร.พรพรรณ
4. อาจารยพิชยา
5. อาจารย ดร.กีรติ
6. อาจารยวนิดา
7. อาจารยอนัญญา
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยอกนิษฐ
2. อาจารยชลิดา
3. อาจารยวจินี
4. อาจารย ดร.เอกราชันย
5. อาจารย ดร.กัญจนรัตน
6. อาจารยสุธนิ ันธ
7. อาจารยเอกนรา
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยอภินันท
2. อาจารยวาสนา
3. อาจารยสุธารัตน
4. อาจารย ดร.ศุภรัตน

ศรีภูธร
ตระกูลสุนทร
อารีรอบ
ไชยชนะ
สุขรัตน
พิเชฐพิรยิ ะ
จันดา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อํามฤครัตน
ปอมปราณี
อูสุวรรณ
สุขปลัง่
เกิดศิริ
ชัยชนะ
ทองสิมา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อํามฤครัตน
ปอมปราณี
อูสุวรรณ
สุขปลัง่
เกิดศิริ
ชัยชนะ
ทองสิมา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ศรีภูธร
ตระกูลสุนทร
อารีรอบ
ไชยชนะ
สุขรัตน
พิเชฐพิรยิ ะ
จันดา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

จุนกรณ
เนียมแสวง
ชาวนาฟาง
ทัศนเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยอภินันท
จุนกรณ
2. อาจารยสุคนธา
จันทรเขียว
3. อาจารยศภุ มาศ
ปนปญญา
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยอภินันท
จุนกรณ
2. อาจารย ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
3. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
2. อาจารยชลิดา
ตระกูลสุนทร
3. อาจารยวจินี
อารีรอบ
4. อาจารย ดร.เอกราชันย
ไชยชนะ
5. อาจารย ดร.กัญจนรัตน
สุขรัตน
6. อาจารยสุธินันท
พิเชฐพิรยิ ะ
7. อาจารยเอกนรา
จันดา
กรรมการกลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยศัลยพงศ
วิชัยดิษฐ
2. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
3. อาจารยพิชยา
สุขปลัง่
4. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยธานิล
มวงพูล
2. อาจารย ดร.ไกรุง
เฮงพระพรหม
3. อาจารยไพศาล
สิมาเลาเตา
4. อาจารยสุคนธา
จันทรเขียว
5. อาจารยวินัย
เพ็งภิญโญ
6. อาจารยภานุวัฒน
ศรีไชยเลิศ
7. อาจารยนพดล
ผูมีจรรยา
8. อาจารยณัฐพัชญ
ศรีราจันทร
9. อาจารยรุจิราวดี
ธรรมแสง
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยไกยสิทธิ์
อภิระติง
2. อาจารยศภุ กฤษ
นาคปอมฉิน
3. อาจารยอภินันท
จุนกรณ
4. อาจารยอุไรวรรณ
ชูนวลศรี
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

5. อาจารยสุธารัตน
ชาวนาฟาง
6. อาจารยสมเกียรติ
ชอเหมือน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยธานิล
มวงพูล
2. อาจารย ดร.ไกรุง
เฮงพระพรหม
3. อาจารยไพศาล
สิมาเลาเตา
4. อาจารยสุคนธา
จันทรเขียว
5. อาจารยวินัย
เพ็งภิญโญ
6. อาจารยภานุวัฒน
ศรีไชยเลิศ
7. อาจารยนพดล
ผูมีจรรยา
8. อาจารยณัฐพัชญ
ศรีราจันทร
9. อาจารยรุจิราวดี
ธรรมแสง
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
1. อาจารยธานิล
มวงพูล
2. อาจารย ดร.ไกรุง
เฮงพระพรหม
3. อาจารยไพศาล
สิมาเลาเตา
4. อาจารยสุคนธา
จันทรเขียว
5. อาจารยวินัย
เพ็งภิญโญ
6. อาจารยภานุวัฒน
ศรีไชยเลิศ
7. อาจารยนพดล
ผูมีจรรยา
8. อาจารยณัฐพัชญ
ศรีราจันทร
9. อาจารยรุจิราวดี
ธรรมแสง
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยไกยสิทธิ์
อภิระติง
2. อาจารยศภุ กฤษ
นาคปอมฉิน
3. อาจารยอภินันท
จุนกรณ
4. อาจารยอุไรวรรณ
ชูนวลศรี
5. อาจารยอุไรวรรณ
ชูนวลศรี
6. อาจารยสุธารัตน
ชาวนาฟาง
7. อาจารยสมเกียรติ
ชอเหมือน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยศัลยพงศ
วิชัยดิษฐ
2. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
3. อาจารยพิชยา
สุขปลัง่
4. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยไกยสิทธิ์
อภิระติง
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
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2.
3.
4.
5.
6.

อาจารยศภุ กฤษ
อาจารยอภินันท
อาจารยอุไรวรรณ
อาจารยสุธารัตน
อาจารยสมเกียรติ

นาคปอมฉิน
จุนกรณ
ชูนวลศรี
ชาวนาฟาง
ชอเหมือน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1. อาจารย ดร.จักพงษ
แกวขาว
2. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทพิ ย
แสงสุขเอีย่ ม
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
4. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
5. อาจารยธีระศักดิ์
ธรรมบํารุง
6. อาจารย ดร.อรุณรัตน
สัณฐิติกวินสกุล
7. อาจารยภคั ศุภร
กาญจนกุล
8. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
9. อาจารย ดร.กัญจนรัตน
สุขรัตน
10. อาจารย ดร.กีรติ
เกิดศิริ
11. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
12. อาจารย ดร.วรินทร
ศรีปญญา
13. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
14. อาจารย ดร.ศุภรัตน
ทัศนเจริญ
15. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
16. อาจารย ดร.ญาณิกา
วัชรเทวินทรกุล
17. อาจารย ดร.วิฑูรย
พึ่งรัตนา
18. อาจารย ดร.ณวิชชา
ออนใจเอื้อ
19. อาจารย ดร.จารุชา
ยี่แสง
20. อาจารย ดร.ธนัญญา
เสาวภาคย
21. อาจารย ดร.เอกราชันย
ไชยชนะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
1. อาจารย ดร.บุญธง
2. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ
3. อาจารยเจษฎา
4. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
5. อาจารยบญ
ั ชา
6. อาจารยเสาวนีย
7. อาจารยอุมาพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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วสุริย
โควินททวีวฒ
ั น
สารททอง
อาลัย
หิรัญสิงห
สันติวงค
ปฏิพันธภูมิสกุล

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

8. อาจารยสันติ
9. อาจารยบพิตร
10. อาจารยศภุ มาศ

กูลการขาย
ไชยนอก
ปนปญญา

กรรมการกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารย ดร. พรพรรณ
อูสุวรรณ
2. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
3. อาจารยประภาพรรณ
เพียรชอบ
4. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยผาณิต
งามสัมฤทธิ์
2. อาจารยกมลพร
สวนทอง
3. อาจารยเพ็ญพักตร
แกลวเดชศรี
4. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
5. อาจารยภารณี
นิลกรณ
6. อาจารยปรีชา
แจมวิถีเลิศ
7. อาจารย ดร.นิตยา
จันกา
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
2. อาจารยศรัณยา
จังโส
3. อาจารยเพ็ญพักตร
แกลวเดชศรี
4. อาจารยวาริศา
เพชรธีรานนท
5. อาจารย ดร.พุฒยิ า
รัตนศิริวัฒน
องคประกอบที่ 4 การวิจยั
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พงษนาถ นาถวรานันต
2. อาจารย ดร.พิทักษพงศ
ปอมปราณี
3. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
4. อาจารยเพ็ญพักตร
แกลวเดชศรี
5. อาจารย ดร. อุมาพร
อาลัย
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
1. อาจารย ดร. วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรตั ิ
จันทรทรัพย
3. อาจารย ดร.พิทักษพงศ
ปอมปราณี
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต
5. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
6. อาจารยอุกฤษฏ
อําไพพันธุ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ผูชวยศาสตราจารยวิรตั ิ
2. อาจารยไพโรจน
3. อาจารยวนิดา
4. อาจารยภารณี
5. อาจารยประภาพรรณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย ดร.พรพรรณ
2. อาจารยสุธรรมา
3. อาจารยวจินี
4. อาจารยปย วรรณ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยปย วรรณ
2. อาจารยวจินี
3. อาจารย ดร.พรพรรณ
4. อาจารยพฒ
ุ ิยา
5. อาจารยเปรมสุข
6. อาจารยขนิษฐา
คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการระดับคณะ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
3. อาจารย ดร.ดารินทร
4. อาจารยภาวนา
5. อาจารยขวัญยุพา
6. อาจารยสิริพงศ
7. อาจารยวัลลภา
8. อาจารยวีรศักดิ์
9. อาจารยจุฑามาส
10. อาจารย ดร.หรรษา
11. อาจารยกิตติพงษ
12. อาจารย ดร.มาริษา
13. อาจารยกสมล
14. อาจารยสมใจ
15. อาจารยพิชามญชุ
16. อาจารยสุทศิ า
144

จันทรทรัพย
โจลัตสาหกุล
ชัยชนะ
นิลกรณ
เพียรชอบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อูสุวรรณ
พิสุทธิโสภณ
อารีรอบ
ธรรมบํารุง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ธรรมบํารุง
อารีรอบ
อูสุวรรณ
รัตนศิริวัฒน
ใจภักดี
เจริญพานิช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ฉิมะสังคนันท
พงศสิทธิกาญจนา
โพธิ์ตงั้ ธรรม
บํารุงสุข
ศรีสวาง
ไชยชนะ
วิชะยะวงศ
นาชัยดี
ศรีชมพู
คลายจันทรพงษ
ภูพัฒนวิบลู ย
สุจิตวนิช
ชนะสุข
เภาดวง
เลิศวัฒนพรชัย
ไพบูลยวฒ
ั นกิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

17. อาจารยดวงใจ
18. อาจารยสมพล
19. อาจารยพงษสันติ์
20. อาจารยจันทนา
21. อาจารยจันจิราภรณ
22. อาจารยชญาพรรธณ
23. อาจารยจีรวรรณ
24. อาจารย ดร.มินทมันตา
25. อาจารยอฎั ศณี
26. อาจารยบษุ บงค
27. อาจารยมาลินี
28. อาจารยณัฐวรรณ
29. นางสาวอุทยั วรรณ
30. นางสาวลักขณา
31. นายสรวิช
32. นางสุกัญญา
33. นางสุวรรณี
34. นางสาวจันทิมา
35. นางรําพึง
36. นางสาคร
37. นางสาวอารีรตั น
38. อาจารยผองใส
39. นางสาวสรอยมณี
40. นายวรวิทย
กรรมการลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
2. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
3. อาจารยวันเพ็ญ
4. อาจารยสมพล
5. อาจารยวัลลภา
6. อาจารยศานติ
7. อาจารยจันทนา
8. อาจารยชนพงษ
9. อาจารยณัฐชามญฑ
10. อาจารยวิมลรัตน
11. อาจารยสุประวีณ

คงคาหลวง
สุขเจริญพงษ
ตันหยง
พงศสิทธิกาญจนา
ปานยินดี
หาญสวัสดิ์
นกเอี้ยงทอง
หิรัณยณภัทร
เพียรเจริญวงศ
สุวรรณะ
นาคใหญ
สมรรคจันทร
รุงทองนิรันดร
อินทาปจ
พันธแจม
สังขทองงาม
วิชัยคําจร
ชาวนาฟาง
บุญผุด
ปราสาร
นกเอี้ยงทอง
สินธุสกุล
เดชะ
เอกพัชราพันธ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

บุญทานนท
ทองอุน
คงวัฒนกุล
สุขเจริญพงษ
วิชะยะวงศ
ดิฐสถาพรเจริญ
พงศสิทธิกาญจนา
อาภรณพิศาล
ศรีจําเริญรัตนา
ศรีรัตนกุล
ศิรินุกุลวัฒนา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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12. อาจารยสิริพงศ
13. อาจารยจุฑามาส
14. อาจารย ดร.หรรษา
15. อาจารยกิตติพงษ
16. อาจารยกสมล
17. อาจารยพงษสันติ์
18. อาจารยจันจิราภรณ
19. อาจารยชญาพรรธณ
20. อาจารยจีรวรรณ
21. อาจารยอัฎศณี
22. อาจารยเสาวนีย
23. อาจารยนพดล
24. อาจารยศาลิษา
25. อาจารย ดร.เดช
26. อาจารยพงศสฎา
27. อาจารย ดร.แสงแข
28. อาจารยณฐั วรรณ
29. อาจารย ดร.มินทมันตา
30. อาจารยธนาณัติ
31. อาจารยมาลินี
32. อาจารยพันธิการ
33. อาจารยดวงใจ
34. อาจารยขวัญยุพา
35. อาจารยพิชามญชุ
กรรมการกลุมสาขาวิชาบัญชี
1. อาจารยพิมพนารา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
3. อาจารยไพโรจน
4. อาจารยวีรกิจ
5. อาจารยบษุ บงค
6. อาจารย ดร.ปาริชาติ
7. อาจารย ดร.อริสสรา
8. อาจารยสมใจ
9. อาจารยสุทศิ า
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ไชยชนะ
ศรีชมพู
คลายจันทรพงษ
ภูพัฒนวิบลู ย
ชนะสุข
ตันหยง
ปานยินดี
หาญสวัสดิ์
นกเอี้ยงทอง
เพียรเจริญวงศ
มะหะพรหม
มณีรัตน
เหมพันธุ
ธรรมศิริ
เฉลิมกลิ่น
บุญศิริ
สมรรคจันทร
หิรัณยณภัทร
กลาหาญ
นาคใหญ
วัฒนกุล
คงคาหลวง
ศรีสวาง
เลิศวัฒนพรชัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

พิบูลยจิระกานต
อินทนจันทน
รมบารมี
อุฑารสกุล
สุวรรณะ
ขําเรือง
ธานีรณานนท
เภาดวง
ไพบูลยวฒ
ั นกิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการกลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา
2. อาจารย ดร.สุชาดา
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา
5. อาจารยณัชชา
6. อาจารยวิมล
7. อาจารยวีรศักดิ์
8. อาจารย ดร.มาริษา
9. อาจารยทิวาพร

บัวเวช
แสงดวงดี
ประทุมสุวรรณ
รุจิโชค
ศิรินธนาธร
ครุธฉ่ํา
นาชัยดี
สุจิตวนิช
ทราบเมืองปก

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
2. อาจารยเนตรนภา
วรวงษ
3. นายธัญวสุ
ไพบูลย
4. นายพงษดนัย
จิตตวิสทุ ธิกุล
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยผุสดี
ปทุมารักษ
2. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
3. อาจารยธารา
จันทรอนุ
4. นางสุธาทิพ
ทับทิมทอง
5. นางสาวอุมาพร
บรรจงเสนา ณ อยุธยา
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยญาณภัทร
ยอดแกว
2. อาจารยณรงควรรษ
บุญมา
3. อาจารยสมยศ
สืบจากดี
4. นางสาวสาริณี
วัฒนแสนชัย
5. นายธวัชชัย
ครามทิม
6. นายพงษดนัย
จิตตวิสทุ ธิกุล
องคประกอบที่ 4 การวิจยั
1. อาจารยวลัยลักษณ
อมรสิริพงศ
2. อาจารย ดร.ปยะพร
ตันณีกุล
3. อาจารยแพรภัทร
ยอดแกว
4. นางสาวออมนภา
จําปาออน
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1. อาจารยวลัยลักษณ
อมรสิริพงศ
2. อาจารยธิตพิ งศ
มีทอง
3. อาจารยธัชริน
บุญฤทธิ์รงุ โรจน
4. นางสาวออมนภา
จําปาออน
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยญาณภัทร
ยอดแกว
2. พระศรีวิสุทธิวงศ(สุวิทย ปวิชฺชฺญ)
3. อาจารยเนตรนภา
วรวงษ
4. อาจารยธัชริน
บุญฤทธิ์รงุ โรจน
5. อาจารยศศิธิดา
สาหรายวัง
6. นายพงษดนัย
จิตตวิสทุ ธิกุล
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
2. อาจารยเนตรนภา
วรวงษ
3. อาจารยธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา
4. นายธัญวสุ
ไพบูลย
5. นายพงษดนัย
จิตตวิสทุ ธิกุล
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
2. อาจารยนพรัตน
กุมภะ
3. นางสาวสุภาพร
มนคล้ํา
4. นางสุดารัตน
เลศงาม
5. นายพงษดนัย
จิตตวิสทุ ธิกุล
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยสนธยา
โจมกัน
2. อาจารยธีรศักดิ์
ลีละพัฒนา
3. อาจารยฉลองบูรณ
เพ็งลํา
4. อาจารยภรสรัญ
แกนทอง
5. นายพงษดนัย
จิตตวิสทุ ธิกุล
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยญาณภัทร
ยอดแกว
2. อาจารยสนธยา
โจมกัน
3. อาจารยธัชริน
บุญฤทธิ์รงุ โรจน
4. อาจารยอัมพร
วรานนทวนิช
5. นายพงษดนัย
จิตตวิสทุ ธิกุล
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร
1. อาจารยไพโรจน
2. รองศาสตราจารยชัยเลิศ
3. รองศาสตราจารยเบญจรัตน
4. อาจารยวลัยลักษณ
5. อาจารยนุชรี
6. อาจารยนิพา
7. อาจารยธารา
กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. อาจารย ดร.มนูญ
2. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา
3. อาจารย ดร.วัฒนา
4. อาจารย ดร.รุงนภา
5. อาจารยไตรภพ
6. อาจารยกรรณิการ
7. อาจารยธิดารัตน
8. อาจารยนภู
9. อาจารยสมยศ
10. อาจารยธนปพน
11. อาจารยนิภาพรรณ
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
1. อาจารยณัฐกฤตา
2. รองศาสตรจารย ดร.อุษา
3. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน
4. อาจารยผุสดี
5. อาจารยสัมฤทธิ์
6. อาจารยนภวรรณ
7. อาจารยเชิดศักดิ์
8. อาจารย ดร.กันตดนัย
9. อาจารยปราณี
10. อาจารยกนกเนตร
11. อาจารยอินทรธีรา
12. อาจารยศศิธิดา
13. อาจารยนารีมา
14. อาจารยวลีรตั น
15. อาจารยอรนุช
16. อาจารยรุจา

แกวเขียว
ปริสุทธกุล
สีทองสุก
อมรสิริพงศ
บุญศรีงาม
ผลสงเคราะห
จันทรอนุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

จันทรสมบูรณ
นิลทองคํา
อัคคพานิช
เพงรุง เรืองวงษ
สุวรรณศรี
สุวรณศรี
สืบญาติ
วงศพันธุ
สืบจากดี
ภูสุวรรณ
เจนสันติกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บุญบงกชรัตน
นอยทิม
คีรินทร
ปทุมารักษ
ทองสิมา
โชติกะมงคล
ชื่นตา
วรจิตติพล
สีนาค
วรวงษ
ปชชา
สาหรายวัง
แสงวิมาน
เลาอรุณ
เอกพงษเผา
สุขพัฒน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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17. อาจารยลลนา
18. อาจารยวรัญญา
19. อาจารยนุพงษ
20. อาจารยจันทรา
21. อาจารยเนตรนภา
22. อาจารยกุสุมา
23. อาจารยเบญจวรรณ
24. อาจารยอินทิรา
25. อาจารยกนกวรรณ
26. นางสาวฐิติมา
กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร
1. อาจารยสนธยา
2. อาจารยนาฎนภา
3. อาจารยนเรศ
4. อาจารยพงษบวร
5. อาจารยธีรศักดิ์
6. อาจารย ดร.ปยะพร
7. อาจารยอุมาพร
8. อาจารยฉลองบูรณ
9. อาจารยธัชริน
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย
1. อาจารยจิรศุภา
2. อาจารยศิวพร
3. อาจารยกุลยา
4. อาจารยวรรษมน
5. อาจารยวิริยา
6. อาจารยปทิตตา
7. อาจารยเนตรนภา
8. อาจารยจินตนา
9. อาจารยเตือนใจ
10. อาจารยปรีชา
11. อาจารยธงชัย
12. อาจารยนงนุช
13. อาจารยชวนพิศ
กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี
1. อาจารยการุณย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชัย
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ปฐมชัยวัฒน
ปรีดาธวัช
ภูศรี
พรมปาน
สวยสี
พิทักษวงศ
เปลงขํา
กุลวิเชียร
สุทธิพร
สะอาดชูชม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โจมกัน
ชูดวง
ชูดวง
ประสูตรแสงจันทร
ลีละพัฒนา
ตันณีกุล
สิทธิบูรณาญา
เพ็งลํา
บุญฤทธิ์รงุ โรจน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ปลองทอง
โกศิยะกุล
สกุลนคร
เพียรเสมอ
วิริยารัมภะ
พูพะเนียด
วรวงษ
เหลือลน
คดดี
เสือพิทักษ
แซเจี่ย
ยังรอด
สิริพันธนะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ดานประดิษฐ
กงตาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

3. อาจารยวรชิน
4. อาจารยไพรัช
5. อาจารยศราวุธ
6. อาจารยจักษ
7. อาจารยสรายุทธ
8. อาจารยพรรณระพี
9. อาจารยอรรณพ
10. อาจารยอัญชนา
กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. อาจารยพิมพชนก
2. อาจารยมัสลิน
3. อาจารยถิรนันท
4. อาจารย ดร.นิพล
5. อาจารยวงศระวิทย
6. อาจารยอารีรัตน
กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
1. อาจารยปย ะวรรณ
2. อาจารย ดร.วิรัตน
3. อาจารยวัชรพล
4. อาจารยนพรัตน
5. อาจารยสมโชค
6. อาจารยอลงกรณ
7. อาจารยมนตรา
8. อาจารยพิบูลย
9. อาจารยสุรพงษ
10. อาจารยพงษธร
11. อาจารยเกงกาจ
กรรมการโปรแกรมสังคมศึกษา
1. อาจารยปรารถนา
2. อาจารยญาณภัทร
3. อาจารย ดร.สุพิชฌาย
4. อาจารยเศรษฐพงษ
5. อาจารยยศพรธ
6. อาจารยพิสฐิ
7. อาจารยวรากรณ
8. อาจารยมนตรี

มั่งคัง่
ดํารงกิจถาวร

กรรมการ
กรรมการ

วิวรรณ
จินดาวัฒน
โชติรัตน
บุญเปลี่ยน
เรืองมณี
สุตมาตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มูลมิตร
บัวบาน
ประทุม
เชื้อเมืองพาน
นอมนําทรัพย
ฟกเย็น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ปนแกว
ปนแกว
หงสทอง
กุมภะ
เนียนไธสงค
ศุภเอม
ตรีชั้น
มังกร
ประเสริฐศักดิ์
เครือฟา
ตนทองคํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

แซอึ๊ง
ยอดแกว
จินดาวัฒนภูมิ
ปุจฉาการ
วรรชนะ
สุขสกุล
พูลสวัสดิ์
วิวาหสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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9. อาจารยปญ
 ญา
10. อาจารยวัลลี
11. อาจารยธิตพิ งศ
12. อาจารยจิตรภณ
13. อาจารยณรงควรรษ
14. อาจารยกนกอร
กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
1. อาจารยภรสรัญ
2. อาจารย ดร.สมชาย
3. อาจารยธงชัย
4. อาจารยปย นาถ
5. อาจารยพิชชา
6. อาจารยสุธดิ า
7. อาจารยพีรพัฒน
8. อาจารยศานติกร
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน
1. อาจารยอัมพร
2. อาจารยสาวิตรี
3. AjarnGao
4. Ajarn Yang

รุงเรือง
นวลหอม
มีทอง
สุนทร
บุญมา
สวางศรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

แกนทอง
ลักขณานุรักษ
ศรีเมือง
อิ่มดี
บัวแยม
สองสีดา
พันศิริ
พินยงค

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วรานนทวนิช
ตนสารี
Han
Yue

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะครุศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยพนม
จองเฉลิมชัย
2. อาจารย ดร.นภาเดช
บุญเชิดชู
3. อาจารยชยั ยุธ
มณีรัตน
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน
ศรีโสภา
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยเอกชัย
ไวยโสภี
2. อาจารยจิราภรณ
หงษประชา
3. อาจารยกรนภา
วัชระธํารงกุล
4. อาจารย ดร.บุญสม
ทับสาย
5. อาจารย ดร.สันถวรี
นิยมทรัพย
6. อาจารยดวงสมร
สารแสน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสอาด
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
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2. อาจารยธิติรตั น
3. อาจารยวรรณี

รุงเจริญเกียรติ
สุจจิตรจูล

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยรัตนวรรณ
ลิมวัฒนาสมุทร
2. อาจารยเจษฎา
บุญมาโฮม
3. อาจารยจํารัส
อินทลาภาพร
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
1. อาจารย ดร.ดวงใจ
ชนะสิทธิ
2. อาจารยอรพิณ
พัฒนผล
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยวรรณี
สุจจิตรจูล
2. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสะอาด
3. อาจารยปวรา
ชูสังข
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยวิลาสินี
ทองแถบ
2. อาจารย ดร.ดรุณี
โกเมนเอก
3. อาจารย ดร.ดวงใจ
ชนะสิทธิ์
4. อาจารย ดร.พิชญาภา
ยืนยาว
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยปวรา
ชูสังข
2. นางสาวเกษรา
จูทอง
3. อาจารยเทพยพงษ
เศษคึมบง
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย ดร.นภาภรณ
ยอดสิน
2. อาจารยนิลินทิพย
คชพงษ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยเทพยพงษ
เศษคึมบง
2. อาจารยปวรา
ชูสังข
กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา
2. ผูชวยศาสตราจารยวริยา
3. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต
4. อาจารยวิลาสินี
5. อาจารยปวรา
6. อาจารยรัตนวรรณ

ไชยะธน
สมประชา
ดานประดิษฐ
ทองแถบ
ชูสังข
ลิมวัฒนาสมุทร

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1. อาจารย ดร.นภาภรณ
ยอดสิน
2. อาจารย ดร.ดรุณี
โกเมนเอก
3. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี
ศรีเอี่ยมสะอาด
4. อาจารยธิติรตั น
รุงเจริญเกียรติ
5. อาจารยเทพยพงษ
เศษคึมบง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
1. อาจารยจํารัส
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิต
3. อาจารยเอกชัย
4. อาจารยพนม
5. อาจารยดวงสมร
6. อาจารยบญ
ุ สม
7. อาจารยสันถวี
8. อาจารยจิราภรณ

อินทลาภาพร
จันทรฉาย
ไวยโสภี
จองเฉลิมชัย
สารแสน
ทับสาย
นิยมทรัพย
หงษประชา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ
1. อาจารยอรรถกร
เวชการ
2. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
3. อาจารยเกษม
สุขสมบูรณ
4. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
5. ผูชวยศาสตราจารยชูชาติ
นพคุณ
6. อาจารย ดร.ยงยุทธ
ฮิ้นเจริญ
7. อาจารยชูชีพ
คงมีชนม
8. อาจารยชยั ยุธ
มณีรัตน
9. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสะอาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะพยาบาลศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
3. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
4. อาจารยกรวรรณ
สุวรรณสาร
5. อาจารยสุคนธา
ยางสวย
6. นางสาววารีรตั น
สามบุญลือ
7. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

8. นางสาวเตชิตา
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารย หร.หทัยชนก
2. รองศาสตราจารยฐติ ิวัลคุ
3. อาจารยนงนุช
4. อาจารยสุจินดา
5. อาจารยณัฐธยาน
6. อาจารยวริยา
7. อาจารยเอมวดี
8. อาจารยณิชกุล
9. อาจารยดวงพร
10. อาจารยกมลภู
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยจุฑารัตน
2. รองศาสตราจารยฐติ ิวัลคุ
3. อาจารย พันจาเอกหญิงสีนวล
4. อาจารยพรทิพย
5. อาจารยเสาวรี
6. อาจารยเรียม
7. อาจารยสุภวรรณ
8. อาจารยสมบัติ
9. อาจารยวรรณไพร
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารย ดร.ธีรนันท
2. อาจารย ดร.พิมสุภาว
3. รองศาสตราจารยประไพวรรณ
4. อาจารยสุภวรรณ
5. อาจารยกมลภู
6. อาจารย เรือเอกหญิงสุพตั รา
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
1. อาจารย ดร.ธีรนันท
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนันท
3. อาจารยสมบัติ
4. อาจารยณัฐธยาน
5. อาจารย พันจาเอกหญิงสีนวล
6. อาจารยวิไล
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ไชยออน

กรรมกาและเลขานุการ

บัวเจริญ
ธรรมไพโรจน
เชาวนศิลป
ตรีเนตร
อังคประเสริฐกุล
จันทรขํา
เกียรติศิริ
พิชาชาญ
ผาสุวรรณ
ถนอมสัตย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูพิทักษกุล
ธรรมไพโรจน
รัตนวิจิตร
จอกกระจาย
เอี่ยมละออ
นมรักษ
สายสุด
ประทักษกุลวงศา
แยมมา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วรรณศิริ
จันทนะโสตถิ์
ดานประดิษฐ
สายสุด
ถนอมสัตย
นุตรักษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วรรณศิริ
บัวเจริญ
ประทักษกุลวงศา
อังคประเสริฐกุล
รัตนวิจิตร
ตาปะสี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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1. อาจารยจุฑารัตน
ผูพิทักษกลุ
2. รองศาสตราจารยฐติ ิวัลคุ
ธรรมไพโรจน
3. อาจารย พันจายเอกหญิงสีนวล
รัตนวิจิตร
4. อาจารยพรทิพย
จอกกระจาย
5. อาจารยเสาวรี
เอี่ยมละออ
6. อาจารยเรียม
นมรักษ
7. อาจารยสุภวรรณ
สายสุด
8. อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศา
9. อาจารยวรรณไพร
แยมมา
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ
2. อาจารยกรวรรณ
สุวรรณสาร
3. นางสาวเตชิตา
ไชยออน
4. อาจารยสุคนธา
ยางสวย
5. นางสาววารีรตั น
สามบุญลือ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ
2. อาจารยกรวรรณ
สุวรรณสาร
3. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
4. อาจารยสุคนธา
ยางสวย
5. นางสาววารีรตั น
สามบุญลือ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
3. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
4. อาจารยกรวรรณ
สุวรรณสาร
5. อาจารยสุคนธา
ยางสวย
6. อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
7. อาจารยเสาวรี
เอี่ยมละออ
8. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
9. นางสาวเตชิตา
ไชยออน
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยจุฑารัตน
ผูพิทักษกุล
2. รองศาสตราจารยฐติ ิวัลคุ
ธรรมไพโรจน
3. อาจารย พันจาเอกหญิงสีนวล
รัตนวิจิตร
4. อาจารยพรทิพย
จอกกระจาย
5. อาจารยเสาวรี
เอี่ยมละออ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

6.
7.
8.
9.

อาจารยเรียม
อาจารยสุภวรรณ
อาจารยสมบัติ
อาจารยวรรณไพร

นมรักษ
สายสุด
ประทักษกุลวงศา
แยมมา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยจักษ
2. อาจารยนิพา
3. อาจารยอัญชนา
4. อาจารยเกงกาจ
5. อาจารยศิวพร
6. นางจรรยา
7. นางอรรคเดช
8. นางสาวอัญชิสา

จินดาวัฒน
ผลสงเคราะห
สุตมาตร
ตนทองคํา
โกศิยะกุล
รมเพชร
ประทุมวัน
แสงรัตน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รองศาสตราจารยชัยเลิศ
2. นางสมรัก
3. อาจารยนุชรี
4. นางจมรพรรณ
5. นางสาวกิง่ ดาว
6. นางเอมรัศม
7. นางสาวสุรีรตั น
8. นายสุกกิติ
9. นายสถาพร
10. นางสาวเรณุกา
11. นายเทพฤทธิ์
12. นางสาวลัดดา
13. นางสาวรัตนาพร
14. นางสาวศิริรัตน
15. นายธนกร
16. นางสาวสุรีพันธ

ปริสุทธกุล
เปลงเจริญศิริชัย
บุญศรีงาม
วรพัฒนานันต
ฮั่วจันทร
เอี่ยมพิทักษพร
คลายสถาพร
มุสิราช
บัวรัตน
ปรีชานุกูล
ตั้งฤทัยวานิชย
บุญเปลี่ยนพล
ปลื่มถนอม
มวงประสิทธิ์
โพธิยาลัย
ผลเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (นักศึกษา)
กรรมการ (นักศึกษา)
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. อาจารย ดร.สมปอง
2. อาจารย ดร.พิชญาภา
3. อาจารย ดร.รุงทิวา
4. นางสาวศิริพร

ทองงามดี
ยืนยาว
ชิดทอง
ประกอบทรัพย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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5. นางสาวสายพิรุณ
6. นางสาววรวรรณ
7. นางสาวใจกาญ
8. นายวิรชา
9. นางสาววนาลัย
10. นางสาววิศนี
11. นางสาวอินทิรา
12. นางสาวยุวพรรณ
13. อาจารยพฤกษ
14. นางสาวนาฎถยา

รอดผา
ตันสกุล
ยอดอานนท
วิรัชกุล
คนอยู
จินดารัตน
พุกทา
ผึ้งทอง
โปรงสําโรง
แดงเย็น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

สํานักงานอธิการบดี
1. อาจารยสุมาลี
2. นางพรทิพา
3. นางศิริพร
4. นางวงษเดือน
5. นางรัตนา
6. นางสาวนันนภัส
7. นางอารีรัตน
8. นายนครชัย
9. นายเอนก
10. นางสาวกฤตนัน
11. นางสาวสุวรรณา
12. นางสาวกัญญา
13. นางสาวศิริกันยา
14. นางสาวยุวดี
15. นางสาววิมลศิริ
16. นางสาวไญยฎา
17. นางสาวนิรมล

สิกเสน
ดวงพิบูลย
โรจนพิทักษกุล
กวยสกุล
ยังจิรวัฒนชัย
ประสพสุข
บุตรแกว
มุสิกุล
ลลิตวสุภิญโญ
สายสวาท
บอยกระโทก
อินทรแหยม
ถมทองคํา
รวนลอย
ศรีสมุทร
วิรัชกุล
โชคธนานนท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
2. อาจารย ดร.สุเมธี
3. อาจารย ดร.อุมาพร
4. นายจิรันดร
5. นางสาวนุชจรี
6. นางสาวเอื้อมพร
7. นางสาวสิริรตั น

อาลัย
วงศศักดิ์
อาลัย
บูฮวดใช
สามงามอินทร
ศรีสวัสดิ์
เหลาสิม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. นางสาวศิรินทรา
9. นางสาวพิมลพรรณ
10. นางสาวสาลินี
11. นางสาวธนภรณ

ปรางเปรมปรี
แซเหลีย่ ว
เจริญศรี
แจมจํารัส

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ

1. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน
2. อาจารยรุจา
3. อาจารยศศิธิดา
4. อาจารยอินทรทิรา
5. อาจารยเนตนภา
6. อาจารยอัมพร
7. นางสาววิมล
8. นางสาวสินีนาถ
9. นางสาวสิริพร
10. นางสาวจิราภา

คีรินทร
สุขพัฒน
สาหรายวัง
กุลวิเชียร
วรวงษ
วรานนทวนิช
เงินทิพย
พูลเพิ่มพันธุ
พวงสําลี
ศรีเนียม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สถาบันภาษา

โดยใหมีหนาทีด่ ังตอไปนี้
1. กํา หนดองค ประกอบและตัว บง ชี้ในการประกั นคุ ณ ภาพการศึกษาของหนว ยงาน ใหส อดคลองกั บ
องคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
2. วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
4. เตรีย มเอกสาร และหลักฐานตา งๆ รวมถึ งการเตรี ยมบุค ลากร นักศึกษา เพื่อรอรั บการติด ตามและ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
5. สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน
6. จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิ ธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอมหาวิทยาลั ย
ปการศึกษาละ 2 ครั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สั่ง

ณ

วันที่

11

เมษายน พ.ศ.

2557

(ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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