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สวนที่ 1
ขอมูลเบือ้ งตนของคณะวิทยาการจัดการ
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ
นับตั้งแตเริ่ม ใชพระราชบัญญัติวิท ยาลัยครู พ.ศ.2518 ฉบับ แกไขปรับปรุง พ.ศ.2547 ซึ่งกําหนด
บทบาทหน าที่ของวิท ยาลัย ครูใ หเ ปด สอนระดับ ปริญ ญาตรีส าขาวิช าอื่น ๆ อี ก สองสาขานอกเหนื อจาก
ครุศาสตรบัณฑิตคือ วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต ทําใหโครงสรางของวิทยาลัยครูเปลี่ยนไปจาก
เดิมโดยไดมีการเปดคณะวิชาใหมขึ้นมารองรับไดแกคณะวิชาวิทยาการจัดการ และมีพัฒนาการเปนลําดับ ดังนี้
กอนป พ.ศ.2527 มีภาควิชาซึ่งเกี่ยวของกับวิชาการของคณะ คือภาควิชาสหกรณขึ้น แตสังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ป พ.ศ.2527 เริม่ กอตั้งคณะวิทยาการจัดการ
ป พ.ศ.2528 ตั้งคณะวิทยาการจัดการอยางเปนทางการ เริ่มมีการบริหารคณะวิทยาการจัดการอยาง
เปนระบบ ผูบริหารทานแรก ไดแก ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิ์แกว ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชา และมี
ภาควิ ช าเดี ย ว คื อ ภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ และสหกรณ และในช ว งเริ่ ม ต น มี ค ณาจารย 10 ท า น คื อ
ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิ์แกว อาจารยอารีย สิกขมาน อาจารยพงษศักดิ์ ปญจพรผล อาจารยพิภพ สุวรรณรักษ
อาจารยจงจิต ปญญชุณห อาจารยชูเกียรติ ฤกษอุดม อาจารยสนธยา คงฤทธิ์ อาจารยเจียม เคหะธูป
อาจารยบุญยืน แซหุนและ อาจารยเบญจมาศ วัชรเทวินทรกุล
ตอ มาได มี ก ารแบ ง การบริห ารออกเป น 5 ภาควิ ช า ได แ ก ภาควิ ชาบริ ห ารธุ ร กิ จ และสหกรณ
ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาเศรษฐศาสตร และภาควิชานิเทศศาสตร
ตั้ง แตป พ.ศ. 2528 – 2537 ในสวนของการจัดการศึกษานั้ น คณะวิชาวิท ยาการจัดการ ได
ดําเนินการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร ดังนี้
1. สาขาวิชาการศึกษา ไดแก การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ ระดับปริญญาตรี 4 ป โดย
เปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่องนับตั้งแตปการศึกษา 2525 เปนตนมา และตั้งแตปการศึกษา 2533 ไมมีนักศึกษา
โปรแกรมวิชาสหกรณ
2. สาขาวิชาศิลปศาสตร โดยคณะฯ ไดเปดสอนมาตั้งแตปก ารศึกษา 2528 ตามโปรแกรมวิชา
ตอไปนี้
2.1 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ เปดรับทัง้ ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ทัง้ ภาคปกติ
และภาค กศ.พป. และไดปดรับนักศึกษาของโปรแกรมวิชานี้ในปการศึกษา 2533
2.2 โปรแกรมวิชาวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ ระดับอนุปริญญาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
(ซึ่งไดปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2532) โดยเปลี่ยนมารับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร(การ
ประชาสัมพันธ) ระดับปริญญาตรี 4 ป แทน และตั้งแตปการศึกษา 2539 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรไดเปด
แขนงใหม คือ แขนงวิชาวารสารศาสตร
2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับ ปริญ ญาตรี 4 ป ไดเ ปดรับ นัก ศึกษาภาคปกติ ตั้ง แต
ปการศึกษา 2532 จนกระทั่งปการศึกษา 2536 ไดปดโปรแกรมวิชานี้ และเปดรับโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555 1

ระดับปริญญาตรี 4 ป แทนสวนโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง ไดเปดรับนักศึกษา
ภาค กศ.พป.
ในราวกลางภาคการศึก ษาที่ 2/2542 คณะฯ ได ป รับ เปลี่ย นรู ป แบบการบริห ารงานวิ ชาการ
จากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบงเปน 6 โปรแกรมวิชา ดังนี้
1. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป
2. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
3. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
4. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
5. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)
6. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)
และยัง ไดเ ริ่ ม นํามาตรการการประกัน คุณภาพการศึ ก ษามาใช โดยในสวนของคณะฯ ไดจัดทํ า
คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพและได ม อบหมายให โ ปรแกรมวิ ช าทั้ ง หมด จั ด ทํ า คู มื อ การศึ ก ษาตนเองและ
คูมือนักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพื่อมอบใหแกนักศึกษาของโปรแกรมวิชาดวย
ป พ.ศ. 2543 ไดเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมทั้งในสวนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และโปรแกรม
วิ ช าก าร บริ หา รธุ รกิ จต าม นโ ยบ าย ขอ งสํ านั กง าน สภาส ถา บั น รา ชภั ฏ
และ มี ก าร จั ด ทํ า
คูมือนักศึกษาของโปรแกรมวิชา ตามหลักสูตรใหมเปนครั้งแรก
ป พ.ศ. 2544 เปดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
และในปเดียวกันนี้ คณะฯ ไดสรางหองปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร 1 หอง และหองปฏิบัติการบัญชี 1 หอง
ป พ.ศ. 2545 เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 2 ปหลังอนุปริญญา แขนงการบัญชี การเงินและ
การธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษยและยกเลิกการเปดหลักสูตรการจัดการทั่วไป แขนงตาง ๆ
โดยใหมีเพียงโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไปอยางเดียว และในปนี้คณะฯ ไดสรางหองปฏิบัติการ การจัดรายการ
วิทยุโทรทัศน 1 หอง นอกจากนี้ คณะฯ ไดดําเนินการบริหารโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ภายหลังจากที่บริหารภายใตความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ป พ.ศ. 2546 ในระดับปริญญาตรี เปดหลักสูตรนิเทศศาสตร (การจัดรายการวิทยุโทรทัศน) และ
นิเ ทศศาสตร (การโฆษณา) คณะกรรมการการอุดมศึก ษาไดป ระกาศใชม าตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
1) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2551 เพื่อ เป นกลไกส ง เสริม และกํา กับ ใหส ถาบั นอุด มศึ ก ษาจัดการศึก ษาให
มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
2) กระทรวงศึก ษาธิก ารไดมีป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึก ษาแหง ชาติ เมื่ อวั น ที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาไดป ระกาศ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิต
ในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
และสถาบันอุด มศึก ษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเ คราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค
(goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล
3) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่
ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่ อเสริมจุดแข็ง 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
ป พ.ศ. 2547 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) โดยจะ
รับนักศึกษารุนที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 2 หอง
ป พ.ศ. 2548 เปดรับนักศึกษารุนที่ 2หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จํานวน 2 หอง
ป พ.ศ. 2549 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปดรับ นักศึก ษารุนที่ 3 หลักสูตรบริห ารธุร กิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป) จํานวน 2 หอง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สําหรับผูบริหาร
จํานวน 1 หอง
ป พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งหมด จํานวน 4 หลักสูตร ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ดังนี้
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป จํานวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญ ชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร) ปริญญาตรี 4 ป ใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
(สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550
4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) : หลักสูตรกลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551
ป พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งหมด จํานวน 4 หลักสูตร ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ดังนี้
ป พ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําหลัก สูตรใหม จํานวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ
หลัก สูตรบริห ารธุร กิจบัณฑิต ปริญ ญาตรี 4 ป สาขาวิชาการจัดการโลจิส ติก ส และสาขาวิชาธุร กิจ
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ระหวางประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากยิ่งขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาได พิ จ ารณารั บ ทราบการให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร (สกอ.รั บ รอง) เมื่ อ วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2552 คณะฯ ไดรับ งบประมาณแผนดินจํานวน 40 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารเรียนรวม
ปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส
ป พ.ศ.2552 คณะวิทยาการจัดการเปดสอนหลักสูตรใหม 2 สาขาวิชาคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ และเพิ่มโปรแกรมวิชา อีก
2 โปรแกรมวิชา รวมเปน 9 โปรแกรมวิชา 1 แขนงวิชา เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
2. โปรแกรมวิชาการบัญชี
3. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
4. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
5. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
6. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
7. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
8. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
9. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
10. กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร
2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน
2.1 ปรัชญา
การศึกษาสรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น
2.2 วิสัยทัศน
มุงพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรม พัฒนาความรู ภูมปิ ญญาสูสากล
2.3 พันธกิจ
คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจ 5 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ
2. ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
3. วิจัยเพื่อสรางองคความรูพัฒนาทองถิ่นสูสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดําริ
4. การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การบริการวิชาการสูท องถิ่น
2.4 วัตถุประสงค
1. บัณฑิตมีคามรูคูคุณธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ
2. บัณฑิตมีทักษะดานเทคโนโลยี
3. คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และชุมชนมีความรู และตระหนักในคุณคาศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
4. มีงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม
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5. ผลงานวิจัยเปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา คณาจารย บุคลากร และทองถิ่นสูส ากล
6. พัฒนาเครือขายงานวิจัยทองถิ่นและงานวิจัยตามแนวทางโครงการ
7. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
8. บริการวิชาการทีส่ อดคลองกับความตองการของทองถิ่น
9. มีเครือขายบริการวิชาการรวมกับทองถิ่น
2.5 ประเด็นยุทธศาสตร
1. ดานการผลิตบัณฑิต มุง เนนขยายการรับ นัก ศึก ษา ปฏิรูป การเรียนรู เพื่อใหนักศึกษามี
คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (Five Domains of Learning) คือพัฒนามาตรฐานบัณฑิต
พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐาน พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ปจจัยสนับสนุน และขยายโอกาสทางการศึกษา
2. เพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่ม คุณวุฒิครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการ
พัฒนาโดยใชโรงเรียนเปนพื้นฐาน สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเลื่อนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู และเปนแหลงเรียนรู ทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
3. ดานทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มุงเนนใหนักศึกษาและบัณฑิตเกิดการอนุรักษ
พัฒนา และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นสูสากล
4. ดานพัฒนางานวิจัย มุนเนนการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองต อความ
ตองการของทองถิ่น และสากล
5. ดานการบริหารจัดการ มุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
7. การสรางศักยภาพเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
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แผนยุทธศาสตร คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

ปรัชญา

การศึกษาสรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น

วิสัยทัศน

มุงพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรม พัฒนาความรู ภูมิปญญาสูสากล

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ผลิตบัณฑิตที่มคี ณ
ุ ภาพ

ทํานุบาํ รุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู
คุณธรรม
2. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณตรง
ตามสาขา
วิชาชีพ
3. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

การอนุรกั ษ พัฒนาและ
เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

1. บัณฑิตมีความรู คูคุณธรรม
ตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงคของคณะ
2. บัณฑิตมีทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

คณาจารย บุคลากร นักศึกษา
และชุมชน มีความรู และ
ตระหนักในคุณคาศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

วิจัยเพื่อสรางองคความรู
พัฒนาทองถิ่นสูสากลและ
สืบสานพัฒนาโครงการ
พระราชดําริ

1. พัฒนาศักยภาพอาจารย
ดานงานวิจัย
2. สงเสริมและสนับสนุน
หนวยวิจยั
3. สงเสริมงานวิจัยทองถิ่น
สูสากลและ
พัฒนางานวิจัยตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ

1. มีงานวิจัยที่สามารถสราง
องคความรูใหม
2. ผลงานวิจัยเปนประโยชนตอ
การพัฒนานักศึกษา
คณาจารย บุคลากร และ
ทองถิ่นสูสากล
3. พัฒนาเครือขายงานวิจัย
ทองถิ่น และ
งานวิจัยตามแนวทาง
โครงการ
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การบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การบริการวิชาการสูทองถิ่น

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล

1. บริการวิชาการสู
ทองถิ่น
2. สรางเครือขายการ
บริการวิชาการรวมกับ
ทองถิ่น

การสรางศักยภาพเพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียน

ระบบบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

1. บริการวิชาการที่
สอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น
2. มีเครือขายการ
บริการวิชาการรวมกับ
ทองถิ่น

อาจารย นักศึกษา
บุคลากร ชุมชนและ
ทองถิ่นมีศักยภาพใน
การเขาสูประชาคม
อาเซียน

1. ยุทธศาสตร
ดานการผลิต
บัณฑิต

1. ปฏิรูปการเรียนรู
1.1. พัฒนามาตรฐานบัณฑิต
1.1.1 มีระบบคัดกรองผูเรียน
1.1.2 การปรับฐานความรูนักศึกษากอนเขาเรียน
1.1.3 กําหนดมาตรฐานความรูพื้นฐานการใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรเบื้องตน และทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
1.1.4 วางระบบสงเสริมใหนักศึกษารักการอานหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.1.5 สงเสริมใหนักศึกษาใชภาษาไทยใหถูกตอง
1.1.6 สนับสนุนทุนเรียนดี มีเงินเดือน สําหรับนักศึกษาทุกระดับ โดยในระดับปริญญาตรีเปนการโควตาผูเรียนที่เรียนดีจากแตละโรงเรียน
โดยมหาวิทยาลัยใหทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
1.1.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ใหเปนมาตรฐาน ขั้นต่ําการสําเร็จการศึกษา
1.1.8 วางระบบการควบคุมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
1.1.9 มีกลไกการตรวจสอบคุณภาพผูเรียนกอนจบการศึกษา
1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน
1.2.1 พัฒนาระบบสงเสริม สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเพิ่มสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ ผศ.รศ. ศ. ใหมากขึ้น
1.2.2 พัฒนาระบบการเสริมสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
1.2.3 สนับสนุนใหมีการพัฒนาตําราในแตละวิชาใหไดมาตรฐาน
1.2.4 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การสรององคความรูใหม
1.2.5 เพิ่มจํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาของแตละหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
1.2.6 เสริมสรางบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย
1.2.7 การพัฒนาทักษะและประสบการณใหผูสอนอยางตอเนื่อง
1.2.8 กําหนดแผนพัฒนาอาจารยดานการสอนเพื่อตอบรับการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1.2.9 พัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอนทางดานภาษาอังกฤษและ ICT
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1. ยุทธศาสตร
ดานการผลิต
บัณฑิต

1.3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมาตรฐาน
1.3.1 พัฒนาหลักสูตรใหมทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและแนวทางการพัฒนาประเทศ
1.3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มัอัตลักษณ และสอดคลองกับทองถิ่นและตลาดแรงงาน
1.3.3 ทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศในการพัฒนาหลักสูตร
1.3.4 พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินใหไดตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
1.3.5 กําหนดมาตรฐานคุณสมบัติเฉพาะนักศึกษาแตละหลักสูตร
1.3.6 กําหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรเดิมเพื่อตอบสนองอาเชี่ยน 1 (ดานภาษา) และการเปนประตูสูเมืองตะวันออก
(โลจิสติกส วิศวกรรมขนสง การทองเที่ยว ธุรกิจระหวางประเทศ) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรผูสูงอายุ ทั้งหลักสูตรปกติ และ
หลักสูตรระยะสั้น ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
1.3.7 กําหนดใหมีรายวิชาเกี่ยวกับการศึกษาชุมชนเปนรายวิชาบังคับทุกหลักสูตรเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยทองถิ่น
1.3.8 กําหนดทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1.3.9 สนับสนุนสาขาวิชาที่มีศักยภาพมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ
1.4 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปจจัยสนับสนุน
1.4.1 พัฒนาระบบการเรียนรูรวมกับชุมชน (Community Link) และระบบการเรียนรูรวมกับภาคอุตสาหกรรม (Industry Link)
1.4.2 สนับสนุนใหนักศึกษารวมโครงการสหกิจศึกษา (CO – operative Eduction)
1.4.3 บูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมเขากับรายวิชา เพื่อใหบัณฑิตเปนมนุษยที่สมบูรณโดยสรางวัตกรรมการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรมที่นาสนใจ
1.4.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและใชกิจกรรมเปนสื่อ
1.4.5 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลการเรียนและการวัดผลเพื่อเปนกลไกตรวจสอบคุณภาพ และปฏิรูปกระบวนการเรียนการ
สอน
1.4.6 สรางเครือขายพลังสมองในแตละดาน
1.4.7 จัดหองเรียนใหเพียงพอและอุปกรณใหสอดคลองกับลักษณะวิชา
1.4.8 จัดภูมิสถาปตยใหเอื้อตอการศึกษาลาการเรียนรูดวยตนเอง
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1. ยุทธศาสตร
ดานการผลิต
บัณฑิต

1.4.9 สนับสนุนใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนศูนยการเรียนรู
1.4.10 สนับสนุนใหศูนยภาษาเปนศูนยการเรียนรูดวยตนเอง และจัดสอนภาษาแกนักศึกษา คณาจารย และผูสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาให
สูงขึ้น
1.4.11 สนับสนุนใหศูนยคอมพิวเตอรจัดสอนและอบรมใหความรูกับคณาจารยและผูเรียน
1.4.12 สนับสนุนใหมีศูนยผลิตสื่อการเรียนการสอน และเผยแพรใหผูเรียนไดเขาถึงสื่ออยางทั่วถึง
1.4.13 พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ไดแกอินเตอรเน็ตไรสายเครือขาย Unit - net
1.5 ขยายโอกาสทางการศึกษา
1.5.1 การเพิ่มฐานการรับนักศึกษาโดยสนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกใหหลากหลายรูปแบบ (หลักสูตรระยะสั้น การเรียนทางไกล เครดิตแบงค)
1.5.2 สนับสนุนการจัดตั้งคณะและสาขาวิชาใหม
1.5.3 พัฒนาระบบรองรับนักศึกษาตางชาติ
1.5.4 ทําความรวมมือทางการศึกษากับเครือขายสถาบันการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรนานาชาติทั้งในและตางประเทศ
1.5.5 รวมมือกับทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรใหมทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
1.5.6 พัฒนากระบวนการเชิงรุกในการสรรหานักศึกษา
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2. ยุทธศาสตร
การเพิ่มขีด
ความสามารถของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

3. ยุทธศาสตร
ดานทํานุบํารุงศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม

4. ยุทธศาสตร
ดานพัฒนางานวิจัย

5. ยุทธศาสตร
ดานการบริหาร
จัดการ

เพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 เพิ่มคุณวุฒิครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 สรางเครือขายการพัฒนาโดยใชโรงเรียนเปนพื้นฐาน
2.4 สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู
2.5 เปนแหลงเรียนรู การทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

การอนุรักษ พัฒนา และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากทองถิ่นสูสากล
3.1 สงเสริมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
3.2 สรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยระหวางหนวยงานภายในและภายนอก

การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานและสนองความตองการของทองถิ่นและสากล
4.1 วิจัยมุงเนนการพัฒนาตามความตองการของทองถิ่นอยางยั่งยืน
4.2 พัฒนาองคความรูพื้นฐาน นวัตกรรม และเทคโนโลยี เปนที่ยอมรับในระดับชาติสากล
4.3 สงเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการตามแนวทางพระราชดําริ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.1 พัฒนาระบบ/ กลไก การบริหารจัดการที่ดี โดยนําศักยภาพและใชทรัพยากรอยางคุมคา พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและ
สรางนวัตกรรมการใหบริการ
5.2 สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5.3 ผลักดันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมและสนับสนุนระบบการดําเนินงาน
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6. ยุทธศาสตร
ดานการบริการ
วิชาการ

การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
6.1 สรางเครือขายกับองคการปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ศิษยเกา และหนวยงานภายนอกในการใหบริการวิชาการกับชุมชนทองถิ่น
6.2 สรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/ หนวยงานอื่นๆ ในการทําโครงการใหบริการวิชาการกับทองถิ่น
6.3 พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการกับชุมชนทองถิ่น/ การวิจัยกับชุมชนทองถิ่น
6.4 พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการทํางานกับชุมชน

7. ยุทธศาสตร
ดานการสราง
ศักยภาพเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน

การสรางศักยภาพเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
7.1 สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน
7.2 สงเสริมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภาในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและชุมชนทองถิ่น
7.3 ผลักดัน กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรนานาชาติ การสัมมนาวิชาการ แลกเปลีย่ นอาจารย นักศึกษา แลกเปลีย่ นศิลปะ
และวัฒนธรรมกับกลุมประเทศอาเซียน
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3. โครงสรางองคการการบริหารงาน

คณบดี
กรรมการบริหาร

รองคณบดี
สํานักงานคณบดี
สวนสนับสนุนงานบริหาร
- งานเลขานุการ
- งานประชาสัมพันธ
- งานธุรการและสารบรรณ
- งานนโยบายและวางแผน
- งานการเงินและงบประมาณ
- งานการเจาหนาที่
- งานพัสดุและอาคารสถานที่
- งานประกันคุณภาพ
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน
สวนสนับสนุนงานวิชาการ
- งานบริการวิชาการ
- งานศิลปะและวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
- งานสงเสริมวิชาการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ศูนยบริการวิชาการธุรกิจ
- งานกิจการนักศึกษา
สวนสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
- ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
- ศูนยศึกษาการพัฒนาธุรกิจและการจัดการ
- ศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและทองถิ่น
- ศูนยประสานงานบัณฑิตศึกษา
- ศูนยบมเพาะทางวิสาหกิจ

กรรมการประจําคณะ

ผูชวยคณบดี
โปรแกรม/สาขาวิชา
- โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การตลาด)
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
- โปรแกรมวิชาการบัญชี
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(ธุรกิจระหวางประเทศ)
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การจัดการโลจิสติกส)
- กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร
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คณบดี
รองคณบดี

โครงสรางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน

รองคณบดี
รองคณบดี
ผูชวยคณบดี

อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา
อาจารยสมใจ
เภาดวง
อาจารยภาวนา บํารุงสุข

ผูชวยคณบดี
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารยไพโรจน รมบารมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา
ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน

(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การตลาด)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(ธุรกิจระหวางประเทศ)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การจัดการโลจิสติกส)
ผูประสานงานกลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร

อาจารย สมพล สุขเจริญพงษ
อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล
อาจารยพมิ พนารา พิบลู จิระกานต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช
อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู
อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารคณะ
1. กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค นโยบายและแผนพัฒนาคณะฯ ทั้งในระยะสัน้ /
ระยะยาว
2. พิจารณาแผนงานโครงการและการจัดทําคําของบประมาณประจําป
3. วางแผนพัฒนางานวิชาการ โปรแกรมวิชา และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยและบุคลากรของคณะฯ
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5. พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรและสรรหาอาจารยพิเศษ / ผูทรงคุณวุฒิ
6. สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหอาจารยและบุคลากรของคณะฯ
7. จัดทําระเบียบ ขอตกลง การปฏิบัตงิ านของอาจารยและบุคลากรใหเปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่กําหนด
8. กํากับ ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะฯ
9. วิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร และวางแผนการใชทรัพยากรตางๆ เพื่อให
เกิดความคุมคา
บทบาทหนาที่ของคณบดีและรองคณบดี
คณบดี
บริหารงานในรูปคณะกรรมการ โดยทําหนาที่ ควบคุมดูแลติดตามและประสานงานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวภายใตระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพของคณะฯ
รองคณบดีและผูชวยคณบดี
รับผิดชอบบริหารงานฝายตาง ๆ รวม 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหารและวางแผน ฝายวิชาการ วิจัยและ
บริการวิชาการ ฝายกิจการพิเศษ และฝายกิจการนักศึกษา โดยมีงานทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
ฝายบริหารและวางแผน
1. งานงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจาง
2. งานพัฒนาอาคารสถานที่
3. งานแผนยุทธศาสตรและ กพร.
4. งานประสานงานเลขานุการคณะ
5. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
ฝายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
1. งานวิจัย
2. งานบริการวิชาการ
3. งานสงเสริมวิชาการ
4. School of Business
5. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
ฝายกิจการพิเศษ
1. การประกันคุณภาพ
2. งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. งานดานสารสนเทศของคณะฯ
5. งานจัดสอบนักศึกษา
6. เจาหนาที่พสั ดุคณะ
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7. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
ฝายกิจการนักศึกษา
1. งานกิจการนักศึกษาและประสานงานกองพัฒนานักศึกษา
2. วารสารคณะ
3. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
สํานักงานคณบดี
1. งานธุรการ - สารบรรณ
2. งานการเงิน - บัญชี
3. งานพัสดุ ครุภัณฑ
4. งานบริการเอกสาร – สื่อโสต
5. งานประชาสัมพันธคณะฯ
6. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
2. อาจารยจันทนา
3. ดร.เกียรติศักดิ์
4. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย
5. นายอดิศักดิ์
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา
9. อาจารย ดร.แสงแข
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี

ฉิมะสังคนันท
พงศสิทธิกาญจนา
อิชยานันท
เทียนนอย
สุทธิโยธิน
บุญทานนท
พงศสิทธิกาญจนา
บัวเวช
บุญศิริ
อินทนจันทน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

บทบาทหนาที่คณะกรรมการประจําคณะ
1. วางแผนนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ของคณะ
3. สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ แกสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัย
5. วางระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริห ารและดําเนินการของคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือตามความจําเปน
6. พิ จ ารณาเสนอเกี่ ย วกั บ การดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการของคณาจารย ป ระจํ า และพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการในคณะตอมหาวิทยาลัย
7. แตงตั้ง คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดําเนินการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการประจําคณะ
8. ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบดี
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
อาจารยผองใส
อาจารยสิรพิ งศ
อาจารย ดร.ไพรัช
อาจารยพงษสันติ์
อาจารยดวงใจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกรี
อาจารยพงศสฎา
อาจารยหรรษา
อาจารย ดร.แสงแข
อาจารย ดร.ดารินทร
อาจารยชนพงษ
อาจารยจันทนา

พงศสิทธิกาญจนา
สินธุสกุล
ไชยชนะ
มากกาญจนกุล
ตันหยง
คงคาหลวง
แกวมณี
เฉลิมกลิ่น
คลายจันทรพงศ
บุญศิริ
โพธิ์ตั้งธรรม
อาภรณพิศาล
พงศสิทธิกาญจนา

ประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท
อาจารยชญาพรรธณ
หาญสวัสดิ์
อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
อาจารยแพรวพรรณ
ตรีชั้น
อาจารยจุฑามาส
ศรีชมภู
อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ
อาจารยณัฐชามญฑ
ศรีจําเริญรัตนา
อาจารยจีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
อาจารยเดช
ธรรมศิริ
อาจารยพันธิการ
วัฒนกุล
อาจารยอัฎศณี
เพียรเจริญวงศ
อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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อาจารยมาลินี
อาจารยกิตติพงษ
อาจารยกสมล

นาคใหญ
ภูพัฒนวิบูลย
ชนะสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
รองศาสตราจารยโสรัจ
กายบริบูรณ
ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย
สหกุลบุญญรักษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนะกาญจนะ
อาจารย ดร.รมเกลา
ศิลธรรม
อาจารยนสุ รา
เจนลาภวัฒนกุล

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารยพมิ พนารา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
อาจารยวรี กิจ
อาจารย ดร. ปาริชาติ
อาจารยสุทิศา
อาจารยสมใจ
อาจารยไพโรจน
อาจารยบุษบงค

พิบูลจิระกานต
อินทนจันทน
อุฑารสกุล
ขําเรือง
ไพบูลยวัฒนกิจ
เภาดวง
รมบารมี
สุวรรณะ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารยธนาณัติ
กลาหาญ
อาจารย ดร.สุเมธี
วงศศักดิ์
อาจารยณัฐวรรณ
สมรรคจันทร

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
อาจารยวัลลภา
วิชะยะวงศ
อาจารยกนกพัชร
วงศอินทรอยู
อาจารยธนพล
ฐานาริยชัย

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี
อาจารย ดร.สุชาดา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา
อาจารย ณัชชา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บัวเวช
ประทุมสุวรรณ
แสงดวงดี
รุจิโชค
ศิรินธนาธร

18 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

อาจารยวีรศักดิ์
อาจารยทิวาพร
อาจารย ดร.มาริษา
กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร
อาจารย ดร.ฉัตรประมนต

นาชัยดี
ทราบเมืองปก
สุจิตวนิช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ภูติจันทร

ผูประสานงาน

บทบาทหนาที่ของประธานโปรแกรมวิชา
1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
2. ประสานงานกับคณะฯ และอาจารยผูสอน
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
1. บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. กําหนดคุณลักษณะบัณฑิต
3. จัดทําแผนเปดรับนักศึกษา
4. จัดทํารายวิชา/ผูส อนประจําวิชา
5. กํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
6. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
7. ดําเนินการประกันคุ ณภาพการศึก ษาของโปรแกรม จั ดทํา มาตรฐานโปรแกรมวิ ชา คูมื อ
โปรแกรมวิชา และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
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
1.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
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1.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)
1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)
1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา)
1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน)
2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป : ภาค กศ.พป.
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ
2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส
2.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)
2.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)
2.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา)
2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน)
 ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สําหรับผูบ ริหาร
Master of Business Administration (General Management)
5. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรของคณะวิ ท ยาการจัดการ ปก ารศึก ษา 2555 มีจํานวน 68.5 คน จําแนกเป น
ข า ราชการพลเรื อ นสายวิ ช าการ 22 คน พนั ก งานราชการสายสนั บ สนุ น 1 คน พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายวิชาการ 39.5 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 6 คน
คณาจารยของคณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย 1 คน
ผูชวยศาสตราจารย 11 คน และอาจารย 49.5 คน
คุณวุฒิของคณาจารย เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 17 คน ปริญญาโท
44.5 คน ในจํานวนผูสําเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญาโทนั้น กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 15 คนโดย
ลาศึกษาตอ 12 คนและศึกษาตอนอกเวลาราชการ 3 คน
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ
22
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน
พนักงานราชการสายวิชาการ
พนักงานราชการสายสนับสนุน
1
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
39.5
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
6
ลูกจางชัว่ คราว
รวม
68.5

คิดเปนรอยละ
32.12
1.46
57.66
8.76
100

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภท
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม

ต่ํากวา ป.ตรี-ป.ตรี
ชาย หญิง รวม
2
2

5
5

7
7

ป.โท
ชาย หญิง รวม
15
15

29.5 44.5
29.5 44.5

ป.เอก
ชาย หญิง รวม
5
5

ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
1
ผูชวยศาสตราจารย
11
อาจารย
49.5
รวม
61.5
ขอมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2556

12
12

17
17

รวม
ทั้งหมด
61.5
7
68.5

รอยละ
1.64
17.88
80.48
100.00
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ตารางที่ 4 ตารางแสดง รายนามอาจารยที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
อาจารย
ลาศึกษา
สาขา / มหาวิทยาลัย
1. อาจารยเดช

ธรรมศิริ

ลาเต็มเวลา

2. นางจีรวรรณ

นกเอี้ยงทอง

ลาบางเวลา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีประทุม

3. อาจารยชญาพรรธณ หาญสวัสดิ์

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

4. อาจารยหรรษา

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5. อาจารยพงษสันติ์ ตันหยง

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

6. อาจารยณัชชา

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยรังสิต

7. อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

8. อาจารยดวงใจ

คงคาหลวง

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

9.อาจารยศานติ

ดิฐสถาพรเจริญ

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยบูรพา

10.อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู

ลาเต็มเวลา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

11. อาจารยณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา
12. อาจารยวีรศักดิ์ นาชัยดี
13. อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย
14. อาจารยพันธิการ วัฒนกุล
15. อาจารยพงศสฎา เฉลิมกลิ่น

ลาเต็มเวลา
ลาบางเวลา
ลาลางเวลา
ลาบางเวลา
ลาบางเวลา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีประทุม
มหาวิทยาลัยศรีประทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

16. อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คลายจันทรพงษ

ศิรินธนาธร

ทุนการศึกษา
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
ทุน สกอ.
ทุนสวนตัว
ทุนสวนตัว
ทุนสวนตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
ทุนสวนตัว
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ตารางที่ 5 บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
รายนามขาราชการ สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร

2

ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ

นิเทศศาสตร

3

ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ

การเงินและการธนาคาร

4

ผศ.ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา

การจัดการทั่วไป

5
6
7
8

อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล
อาจารย ดร.ปาริชาติ ขําเรือง
อาจารยแพรวพรรณ ตรีชั้น
อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล

เศรษฐศาสตร
บัญชี
บริหารทรัพยากรมนุษย
การจัดการทั่วไป

9

ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช

นิเทศศาสตร

10
11
12
13

อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต
อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล
ผศ.ศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ
ผศ.ดร.สมใจ บุญทานนท

บัญชี
การเงินและการธนาคาร
เศรษฐศาสตร
การตลาด

14

ผศ.ดร.สุกรี

การจัดการทั่วไป

แกวมณี

คุณวุฒิสูงสุด
นศ.ม.(การหนังสือพิมพ)
ปร.ด. (การสื่อสารมวลชน)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ)
บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)
DMS. (Management Science)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
DMS. (Management Science)
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล)
บธ.ม. (การตลาด)
DMS. (Management Science)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
บธ.ม (การบัญชี)
พบ.ม. (บริหารธุรกิจการเงิน)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)
DMS. (Management Science)
พบ.ม. (บริหารงานบุคคล)
Ph.D. (Business)
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ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย

ระดับ
8

ผูชวยศาสตราจารย

8

ผูช วยศาสตราจารย

8

ผูชวยศาสตราจารย

8

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

7
7
7
7

ผูชวยศาสตราจารย

8

อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

7
7
8
8

ผูชวยศาสตราจารย

8

หมายเหตุ

ลําดับ
15

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร

16

ผศ.ดร.สุภาณี อินทนจันทน

บัญชี

17

ผศ.ดร.สุวัฒน

การตลาด

18
19

รศ.โสรัจ กายบริบูรณ
อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล

20
21
22

อาจารยเดช ธรรมศิริ
ผศ.วรญา ทองอุน
อาจารย ดร.ฉัตรประมนต ภูติจันทร

ฉิมะสังคนันท

ตําแหนง
อาจารย

การเงินและการธนาคาร
บัญชี

คุณวุฒิสูงสุด
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
นศ.ด.(นิเทศศาสตร)
บธ.ม. (การบัญชี)
DMS. (Management Science)
บธ.ม. (การตลาด)
DMS. (Management Science)
พบ.ม. (การบริหารการเงิน)
บช.ม. (การบัญชี)

คอมพิวเตอรธุรกิจ
บริหารทรัพยากรมนุษย
เศรษฐศาสตร

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
PH.D (Economics)
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ระดับ
6

ผูชวยศาสตราจารย

8

ผูชวยศาสตราจารย

8

รองศาสตราจารย
อาจารย

9
6

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

4
8
7

หมายเหตุ

ลาศึกษาตอ

รายนามพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ – นามสกุล

อาจารยผองใส สินธุสกุล
อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา
อาจารยสิรพิ งศ ไชยชนะ
อาจารยพงษสันติ์ ตันหยง
อาจารยดวงใจ คงคาหลวง
อาจารย ดร.รมเกลา ศิลธรรม
อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช
อาจารยณัชชา ศิรินธนาธร
อาจารยชญาพรรธณ หาญสวัสดิ์
อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย
อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ
อาจารยณัชชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา
อาจารย ดร.แสงแข บุญศิริ
อาจารยกสมล ชนะสุข
อาจารยสมใจ เภาดวง
อาจารยพันธิการ วัฒนกุล
อาจารยพงศสฎา เฉลิมกลิ่น
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ
อาจารยหรรษา คลายจันทรหงษ
อาจารยวีรศักดิ์ นาชัยดี

โปรแกรมวิชา

การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
การเงินและการธนาคาร
นิเทศศาสตร
นิเทศศาสตร
การตลาด
การตลาด
บัญชี
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
บัญชี
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
การจัดการทั่วไป
นิเทศศาสตร

คุณวุฒิสูงสุด

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารงานบุคคล)
Ph.D. Business Administration
DM. (Communication Management)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การบัญชี)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
D.B.A.
คอ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (การบัญชี)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
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ตําแหนง

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

หมายเหตุ

ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ

ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ

ลําดับ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อ – นามสกุล

อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู
อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง
อาจารยมาลินี นาคใหญ
อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย
อาจารยธนพล ฐานาริยชัย
อาจารยไพโรจน รมบารมี
อาจารยธนาณัติ กลาหาญ
อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี
อาจารยบุษบงค สุวรรณะ
อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
อาจารย ดร.ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม
อาจารยวิมลรัตน ศรีรัตนกูล
อาจารยวัลลภา วิชะยะวงศ
อาจารย ดร.สุเมธี วงศศักดิ์
อาจารยภาวนา บํารุงสุข
อาจารยณัฐวรรณ สมรรคจันทร
อาจารยชนพงษ อาภรณพิศาล
อาจารยสุประวีณ ศิรินุกุลวัฒนา
อาจารยทิวาพร ทราบเมืองปก
อาจารยจุฑามาส ศรีชมภู

โปรแกรมวิชา

คุณวุฒิสูงสุด

ธุรกิจระหวางประเทศ
โลจิสติกส
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
ธุรกิจระหวางประเทศ
บัญชี
โลจิสติกส
บริหารทรัพยากรมนุษย
บัญชี
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
การจัดการทั่วไป
เศรษฐศาสตร
ธุรกิจระหวางประเทศ
โลจิสติกส
การตลาด
การจัดการโลจิสติกส
การจัดการทั่วไป
เศรษฐศาสตร
นิเทศศาสตร
บริหารทรัพยากรมนุษย

บธ.ม.(ธุรกิจระหวางประเทศ)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส)
คอ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ)
บธ.ม. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
บช.ม. (บัญชี)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส)
บธ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
บธ.ม. (บัญชี)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D. (Business Administration)
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)
บธ.ม. (การตลาดและธุรกิจระหวางประเทศ)
Doter of Economic (Logistic Management)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
บธ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ)
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ตําแหนง

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
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ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ

ลาศึกษาตอ

ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ

ตารางที่ 6 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
พนักงานราชการ สายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1 นางสุวรรณี
วิชัยคําจร
ผูชวยเลขานุการคณะ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1 นางสาวอุทัยวรรณ รุงทองนิรันดร เจาหนาที่ควบคุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2 นางสาวลักขณา อินทาปจ
เจาหนาที่ธุรการ
3 นางสุกญ
ั ญา สังขทองงาม
เจาหนาที่พิมพดีด
4 นายสรวิช พันธแจม
เจาหนาที่ควบคุมหองปฏิบัติการ
5 นางสาวสรอยมณี เดชะ
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
6 นายวรวิทย เอกพัชราพันธ
เจาหนาบริหารงานทั่วไป
7 นางสาคร ปราสาร
คนงาน
8 นางอุไรรัตน นกเอี้ยงทอง
คนงาน
9 นางสาวจันทิมา ชาวนาฟาง
คนงาน
10 นางรําพึง บุญผุด
คนงาน
ตารางที่ 7 รายนามอาจารยพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อ - สกุล
อาจารยสมชาย
ธรรมโมหะเว
อาจารยลัดดาวัลย พัชรธรรม
อาจารยศิริพร
สนคะมี
อาจารยชัยวัฒน ฟาเฟองวิทยากุล
อาจารยพรสิริ
สุขผอง
อาจารยวิเชษฐ
แสงดวงดี
อาจารยเบญจมาศ วัชรเทวินทรกุล
ผูช วยศาสตราจารยจงจิต ปญญชุณห
อาจารยจารุวรรณ กิตตินาภรณ
อาจารยสมยศ
เกียรติอรามกุล
อาจารยกมลวรรณ โลหสิวานนท
อาจารยศุภพล
กิจศรีนภดล
อาจารยจตุรงค
ดวงจินดา
อาจารยวิโรจน
ศรีหิรัญ
อาจารยพิรานันท จันทวิโรจน

วุฒิการศึกษา

บธ.ม. (การเงิน การธนาคาร)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
คบ.(ประวัติศาสตร), กศ.บ. (ภาษาไทย)
ว.ม. (การจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน
นศ.ม. (โฆษณา)
Ed.D (Higher Education)
นศ.ม. (วิทยุโทรทัศน)
กจ.ด. (การจัดการเพื่อการสื่อสาร)
นศ.บ. (วารสารศาสตร), นศ.ม. (การหนังสือพิมพ)
บธ.ม. (บัญชี)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

6. นักศึกษา
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2555 มีนักศึกษาทั้งหมด
4,828 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 3,579 คน ภาค กศ.พป. 1,249 คน ดังนี้
ตารางที่ 8 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2555
นักศึกษา
จํานวน
รอยละ
ปริญญาตรี ภาคปกติ
3,579
74.14
ปริญญาตรี ภาค กศ.พป.
1,249
25.86
รวมนักศึกษา
4,828
100
ตารางที่ 9 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา
โปรแกรมวิชา
ภาคปกติ ภาค กศ.พป. รวม
1. การจัดการทั่วไป
792
531
1,323
2. การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
152
152
3. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
180
14
194
4. การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
191
94
285
5. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธรุ กิจ)
597
271
868
6. การบัญชี
531
213
744
7. นิเทศศาสตร
674
126
800
8. การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
216
216
9. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการ
246
246
โลจิสติกส)
รวม
3,579
1,249
4,828
ตารางที่ 10 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชัน้ ป
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ภาคปกติ
1,421
868
688
ภาค กศ.พป.
698
275
152
รวม
2,119
1,143
840
ตารางที่ 11 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โปรแกรมวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 7
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 8
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 9
รวม

รอยละ
27.40
3.14
4.02
5.90
17.97
15.42
16.58
4.48
5.09
100.00

ชั้นปที่ 4

รวม

602
124
726

3,579
1,249
4,828

จํานวน
10
11
12
33
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ตารางที่ 12 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับผูบริหาร)
โปรแกรมวิชา
จํานวน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 5
9
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 6
16
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 7
16
รวม
41
ตารางที่ 13 สรุปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษา
จํานวน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
33
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบ ริหาร)
41
รวมนักศึกษา
74

รอยละ
44.60
55.40
100

7. งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจายทั่วไป
เปนงบประมาณแผนดิน 3,935,570 บาท งบดําเนินงาน (เงินรายได) 15,140,100 บาท และงบบัณฑิตวิทยาลัย
91,039 บาท
ตารางที่ 14 งบประมาณประจําป 2555
หมวดรายจาย
งบประมาณแผนดิน
งบดําเนินงาน(เงินรายได)
งบบัณฑิตวิทยาลัย
รวม

งบประมาณ (งานพัฒนา)
3,935,570.00
15,140,100.00
91,039.00
19,166,709.00

รอยละ
20.54
78.99
0.47
100.00
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ตารางที่ 15 เงินงบประมาณ งบดําเนินการ (งานพัฒนา) จําแนกตาม คณะและโปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป
การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
การบริหารธุรกิจ การตลาด)
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
นิเทศศาสตร
การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
บัณฑิตวิทยาลัย
รวม

งบประมาณ (บาท)
12,646,405
458,600
90,000
149,850
174,060
319,855
357,700
504,255
97,275
342,100
91,039
15,231,139

รอยละ
83.02
3.02
0.60
0.98
1.14
2.10
2.34
3.32
0.64
2.24
0.60
100.00

8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่จัดทําขึ้นเพื่อติดตามการ
ตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการและโครงการในภาพรวมของ
คณะฯ โดยมุง เนนใหมีก ารกํา หนดระบบและกลไกหลัก ในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ
(Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ทั่วทั้งคณะฯ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มี 2 ระบบ ไดแก ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกวา สมศ.
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 เปนรายงานทีเ่ สนอขอมูล จํานวน 10
องคประกอบ 25 ตัวบงชี้ ไดแก
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
ระดับ  1.50 = การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
ระดับ 1.51-2.50 = การดําเนินงานตองปรับปรุง
ระดับ 2.51-3.50 = การดําเนินงานระดับพอใช
ระดับ 3.51-4.50 = การดําเนินงานระดับดี
ระดับ 4.51-5.00 = การดําเนินงานระดับดีมาก
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการประกอบดวย
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและกําหนดความรับผิดชอบในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร
2. มีเกณฑ / ตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร ของคณะวิทยาการจัดการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได
3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางคณะฯ กับบุคคล / องคกร
4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการเผยแพรตอสังคมภายนอก
คณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2555
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
ผูชวยศาสตราจารยดร.สุวัฒน
อาจารยสิรพิ งษ
อาจารยขวัญยุพา

วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
ฉิมะสังคนันท
ประธานกรรมการ
ไชยชนะ
กรรมการ
ศรีสวาง
กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
อาจารยวัลลภา
อาจารย ดร.ดารินทร
อาจารยวีรศักดิ์

พงศสิทธิกาญจนา
วิชะยะวงศ
โพธิ์ตั้งธรรม
นาชัยดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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อาจารยณัฐชามญฑ
อาจารยจุฑามาส
อาจารยหรรษา

ศรีจําเริญรัตนา
ศรีชมภู
คลายจันทรพงษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
อาจารยกิตติพงษ
ภูพัฒนวิบูลย
อาจารยวิมลรัตน
ศรีรัตนกุล
อาจารยสุประวีณ
ศิรินุกุลวัฒธนา
อาจารยกสมล
ชนะสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
อาจารยสมใจ
อาจารยพิชามญชุ
อาจารยสุทิศา
อาจารยดวงใจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เภาดวง
เลิศวัฒนพรชัย
ไพบูลยวัฒนกิจ
คงคาหลวง

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
อาจารยไพโรจน
รมบารมี
อาจารยณัชชา
ศิรินธนาธร
อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ
อาจารยพงษสันติ์
ตันหยง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี
อาจารยชนพงษ
อาภรณพิศาล
อาจารยชญาพรรธณ
หาญสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท
อาจารยจีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
อาจารย ดร.รมเกลา
ศิลธรรม
อาจารยอัฏศณี
เพียรเจริญวงศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท
อาจารยบุษบงค
สุวรรณะ
อาจารยวีรกิจ
อุฑารสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
อาจารยสมใจ
เภาดวง
อาจารยมาลินี
นาคใหญ
นางสาวสรอยมณี
เดชะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
อาจารยผองใส
สินธุสกุล
อาจารยณัฐวรรณ
สมรรคจันทร
อาจารยภาวนา
บํารุงสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาที่คณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา
1.
กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ
2.
จัดทําคูมือประกันคุณภาพ
3.
ใหความรูแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกอาจารยและบุคลากรในคณะ
4.
ตรวจติดตามคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ
5.
ประสานงาน กํา กับ ติดตาม การจัด ทํารายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ระดั บ
โปรแกรม วิชาและระดับคณะ
6.
ประสานงาน สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
บทบาทหนาที่คณะกรรมการดานประกันคุณภาพการศึกษา
1. สรางความเขาใจและประชาสัมพันธเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรใหคณะ
ใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดงบประมาณหรืออํานวยการอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ใหบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรของคณะ
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรายงานตอมหาวิทยาลัย ประสานงานและจัดเตรียม
เอกสารทีเ่ กี่ยวของเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
9. การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระดับปริญญาตรี
การจัดการเรียนการสอน ใชระบบการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึง่ ภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งนี้อาจจะมีภาคฤดูรอนได
โดยมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่มสี ัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ ชวงการศึกษามี
กําหนดเวลาเปดการเรียนการสอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555
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การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท เปนการเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียนวันเสารและอาทิตย
แผนการเรียน เปนแผน ก. (วิทยานิพนธ) และแผน ข.
2. ระบบการจัดการเรียนการสอน
2.1 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มี 2 ภาค คือ
 ภาคปกติ เปดการเรียนการสอนในเวลาราชการ วันจันทร – ศุกร ในระบบ 2 ภาค
การศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห (ไมรวมสอบปลายภาค)
 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) เปดการเรียนการสอนในวันเสารและอาทิตย
ในระบบ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ15 สัปดาห (ไมรวมสอบปลายภาค)
2.2 มีการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร
2.3 กรรมการโปรแกรมวิชาบริหารหลักสูตรและจัดอาจารยสอนในวิชาตางๆ
2.4 อาจารยผสู อน ประกอบดวย อาจารยประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย
พิเศษ และวิทยากร โดยการสอนแตละรายวิชาอาจารยผูสอนจะตองปฏิบัติ ดังนี้
1.4.1 จัดทําแนวการสอน ( Course Syllabus )
1.4.2 สอนดวยเทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเ รียนเปนศูนยกลาง
1.4.3 จัดกิจกรรม/ทดสอบ คะแนนพัฒนาการ เก็บคะแนนระหวางเรียน
1.4.4 แจงผลคะแนนการจัดกิจกรรม/ทดสอบระหวางภาคเรียน
1.4.5 สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน
1.4.6 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย ทุกภาคเรียน
2.4.7 อาจารยนําผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนสําหรับภาคเรียนใหม
2.4.8 อาจารยทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการสอนใหมีคุณภาพมากขึ้น
3. การประเมินผลการศึกษา ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการปะเมินผล
การศึกษา
4. ระบบอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาทุกหลักสูตรมีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ อาจารยทปี่ รึกษา
ชุมนุม อาจารยทปี่ รึกษาโครงงาน และอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดแก การศึกษาดูงาน การฝกอบรม/ สัมมนา การฝกภาคสนาม
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ คายอาสาพัฒนา
6. การพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เชน การศึกษาตอ การจัดทําผลงานทาง
วิชาการ และ การศึกษาดูงาน ฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ทัง้ ในประเทศและตางประเทศมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
7. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบดวย
7.1 การบริหารหลักสูตร มีการบริหารที่เปนระบบมีการควบคุมและกํากับดูแลการตรวจสอบ การ
ประเมิน และการปรับปรุง เพื่อใหเกิดคุณภาพ
7.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เชน อุปกรณและเครื่องมือดานนิเทศศาสตร
คอมพิวเตอร และอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพื่อการสอน
7.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ดวยระบบอาจารยทปี่ รึกษาและมีการประเมิน
อาจารยทปี่ รึกษาทุกปการศึกษา
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7.4 การสํารวจติดตามการมีงานทํา ปละ 1 ครั้ง และ การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุก
5 ป/ 1 ครั้ง เพื่อสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน
8. การปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
8.1 หลักสูตรจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย เปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป
8.2 มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
8.3 การปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรจะตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
8.4 คณะวิทยาการจัดการมีแผนงาน/ โครงการการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
8.4.1 หลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอน)
จะตองสอดคลองกับนโยบาย ของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ และความ
ตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
8.4.2 หลักสูตรปรับปรุง
8.4.2.1 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย เปนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่เปดสอนซึ่งปรับปรุงใน
ระดับ รายวิชา เชน การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยไมกระทบ
โครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
8.4.2.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง เปนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่เปดสอน ซึง่ ปรับปรุง
สาระสําคัญของหลักสูตรเชน วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหา
สาระในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา
9. โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรทีพ่ ัฒนาใหมจะตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด เชน โครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548 กําหนดจํานวนหนวยกิตระดับปริญญาตรี ( 4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 84 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
10.

ขั้นตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
10.1 การวิจัยความตองการของตลาดแรงงานหรือการประเมินการใชหลักสูตร เพื่อนํามาสูการ
พัฒนาหลักสูตร
10.2 จัดทํารางหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม
10.3 คณะกรรมการประจําคณะพิจารณากลั่นกรอง รางหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม
10.4 คณะเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหมตอสภาวิชาการ
10.5 สภาวิชาการเสนอเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหมตอสภามหาวิทยาลัย
10.6 มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เห็นชอบและเสนอ ก.พ. ตอไป
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10. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และสอดคลองกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึง
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้
1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
3. เปนผูมีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ
4. เปนผูมีความรูพ ื้นฐานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานได
5. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม และดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และสอดคลองกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึง
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้
1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
3. เปนผูมีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ
4. เปนผูมีความรูพ ื้นฐานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานได
5. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม และดํารงชีวิตอยางเหมาะสม

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคของโปรแกรมวิชา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป
บัณฑิตโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ตองเปนบัณฑิตที่มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มี
ความขยันอดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนาตนเองเพื่ออยูในสังคมได และมี
ทัก ษะการเรี ยนรู ในวิ ชาชี พ มี ความเป นผู นํ าตลอดจนตอ งมีค วามรู ความสามารถในการใช ภ าษาอัง กฤษ
คอมพิวเตอรและเครื่องคํานวณ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
มีความรูอยางลึกซึ้งเรื่องทฤษฎีวิชาการ โดยสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสรางความเจริญเติบโต
ใหกับธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ และรูจักการแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบ รวมถึงการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการบัญชี
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษยสัมพันธที่ดี
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3. มีวิสัยทัศนและคิดเปน
4. มีความคิดริเริ่มและสนใจใฝรูวิชาชีพและเรื่องอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
5. สามารถใช โ ปรแกรมสํา เร็จ รู ป ทางการบัญ ชี ไดอย างนอย 1 โปรแกรมได เชน Express
Business Plus
6. สามารถใชโปรแกรมสํานักงานได เชน Microsoft word Microsoft Excel
7. มีทักษะในการใชเครื่องคํานวณ
8. สามารถวิเคราะหรายการคาไดถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
9. สามารถจัดทํารายงานภาษีได เชน รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ แบบ ภ.พ.30
10. สามารถจัดทํางบการเงินไดตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
11. มีความรูความเขาใจดานศัพทบัญชีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
12. รูและเขาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
13. ตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอสังคม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตทิ างดานการเงินและการธนาคาร
2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
3. เปนผูมีความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค และวิเคราะหอยางเปนระบบ
4. เปนผูทมี่ ีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เครื่องคํานวณและภาษาอังกฤษ
เพียงพอที่จะใชงานได
5. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม
6. มีความเปนผูนํา และสามารถนําความรูไปใชในทักษะการเรียนรูในวิชาชีพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
1. เปนผูทมี่ ีความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางแทจริง
2. มีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมสําหรับการประกอบวิชาชีพ
3. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4. เปนผูมีความรูพ ื้นฐานดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานและสามารถ
ใชภาษาอังกฤษในระดับที่สอื่ สารได
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
1. สามารถนําเทคโนโลยีมาจัดการสารสนเทศในกิจการได
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจได
3. สามารถเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรอยางนอย 1 ภาษา
4. สามารถมีความรูและทักษะการใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
6. สามารถออกแบบระบบงานดานธุรกิจเบื้องตน
7. มีความสามารถในการใชภาษาสากลอยางนอย 1 ภาษา
8. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและตอสังคม
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555
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9. มีความสามารถในการรับสงขอมูลผานระบบเครือขาย
10. มีบุคลิกภาพดี
11. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในงานทีร่ ับผิดชอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
1. มีความรูในทางทฤษฎี หลักการทางนิเทศศาสตร และขาวสารขอมูลโดยรูลึก รูกวาง รูจริงรูทัน
สามารถวิเคราะห และเขาใจวิธีการประยุกตใชอยางเหมาะสม
2. มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตรทั้งกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคลและ
กระบวนการสื่อสารมวลชน โดยสามารถใชสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
3. มีทัศนคติเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร สํานึกรักในวิชาชีพ มีความรูสึกนึกคิดที่จะใชขอมูลขาวสาร
และกระบวนการทางวิชาชีพ สรางสรรคผลงานโดยสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
4. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย รับผิดชอบ อดทน สูงาน มองโลกอยางเปนกลาง
โดยยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชานิเทศศาสตร คลองแคลว กระฉับกระเฉง มีลักษณะความ
เปนผูนําอยูในตัว
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
การผลิ ต บัณ ฑิ ตของโปรแกรมวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติก ส ให บ รรลุวั ต ถุ ป ระสงค ตามปรั ช ญา
ของโปรแกรมวิชา และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชา
จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้
1. มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการดานโลจิสติกสและหวงโซอปุ ทาน
2. มีทักษะในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส
3. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมประยุกตดานโลจิสติกส
4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย การรักษา
สิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของ
โปรแกรมวิชา และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชา
จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้
ดานความรู
1.
2.
3.

บัณฑิตเปนผูมีความรูดานธุรกิจทองถิ่นมุงสูธุรกิจระหวางประเทศ
บัณฑิตเปนผูมีความรูดานภาษาอังกฤษและจีน
บัณฑิตเปนผูมีกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ตลอดเวลาอยางตอเนื่อง

ดานทักษะ
1. บัณฑิตมีทักษะดานธุรกิจทองถิ่นมุงสูธุรกิจระหวางประเทศ
2. บัณฑิตเปนผูมีทักษะดานภาษาอังกฤษและจีน
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3. บัณฑิตมีทักษะทางธุรกิจ
ดานลักษณะ
1.
2.
3.
4.
5.

บัณฑิตเปนผูมีจริยธรรม และคุณธรรม
บัณฑิตมีบุคลิกภาพที่ดี
บัณฑิตเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี
บัณฑิตเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง
บัณฑิตเปนผูที่กลาคิดกลาตัดสินใจ

11. อาคารสถานที่
อาคารสถานที่คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบดูแล มี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และอาคาร
เรียนโลจิสติกสและการบัญชี
อาคารเรียน เอ 6 เปนอาคารแบบ ร.4 จํานวน 3 ชั้น สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2521 ดวยงบประมาณ
2, 850,000 บาท
อาคารโลจิสติกสและการบัญชี จําแนกตามการใชสอย ดังนี้
1. หองเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวน 4 หอง
2. หองปฏิบัติการ
จํานวน 8 หอง
2.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
จํานวน 4 หอง
2.2 หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร
จํานวน 2 หอง
2.3 หองปฏิบัติการบัญชี
จํานวน 2 หอง
3. หองประชุม
จํานวน 2 หอง
4. หองพักอาจารย
จํานวน 6 หอง
สถานที่ตั้ง
ที่ตั้ง
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียนโลจิสติกสและการบัญชี เลขที่ 85 หมู 3 ถนนมาลัยแมน
ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 73000
โทรศัพท/โทรสาร 0 3426 1068
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12. สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา (ปการศึกษา 2554)
และเปาหมายในปปจจุบัน (ปการศึกษา 2555)
จากการรายงานผลการดําเนินงานการประเมินผลตนเอง ของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งการวิเคราะห
จุดแข็ง / จุดออน และแนวทางพัฒ นาปรับปรุงของคณะวิ ทยาการจัดการ ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
คุณภาพ ในหัวขอนี้เปนการสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ และแตละมาตรฐาน
การอุดมศึกษา รวมทั้งสรุป วิธีการเสริมจุดแข็ง ปรับปรุงจุดออน เพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น การจัดการ
แผนการพัฒนา และการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต ดังนี้

สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เปาหมาย และแผนการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ สรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต และกําหนดแผนการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการใน
อนาคตใหสอดคลองกับเปาหมาย จําแนกตามแตละองคประกอบคุณภาพ ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เปาหมาย และแผนการพัฒนา
โปรแกรมวิชาจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ
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องคประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ

5.00

องคประกอบที่ 2
การเรียนการสอน

4.47

องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา

5.00

จุดแข็ง จุดออน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา
1. แผนกลยุทธควรมีการประชุม
ปรับปรุงแผนปฏิบัติทุกรอบ 2-3
ป
2. ควรมีการจัดทําจรรยาบรรณ
อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหชัดเจน
3. ควรมีการประเมินสรุป
ภาพรวมของแผนกลยุทธและ
เสนอกรรมการประจําคณะและ
สภามหาวิทยาลัย
4. ควรมีการนําเสนอผลการ
ปรับปรุงตอกรรมการประจํา
คณะ เพื่อรับขอแนะนํา

1. ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจํายังมีนอย
โดยเฉพาะรองศาสตราจารย ยัง
ไมมี
2. ยังขาดการสํารวจคุณสมบัติที่
พึงประสงคของบัณฑิตในทุก
หลักสูตร จึงทําใหขาดขอมูลใน
การนํามาปรับปรุงหลักสูตร
ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณให
ศิษยเกาอยางตอเนื่อง

เปาหมาย
ระยะสั้น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา
1. คณะวิทยาการจัดการมีการ
จัดประชุมเพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตรของคณะวิทยาการ
จัดการเปนประจําทุกป
2. คณะวิทยาการจัดการยึดถือ
จรรยาบรรณของคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนที่
ทางมหาวิทยาลัยกําหนดเปน
แนวปฏิบัติรวมกัน และมี
เผยแพรประชาสัมพันธให
คณาจารยรับทราบอยางทั่วถึง
3. คณะวิทยาการจัดการไดมี
การสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป และ
บันทึกเสนอผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผล
การดําเนินงาน
4. คณะวิทยาการจัดการไดมี
การนําขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มาปรับปรุงการดําเนินงาน
โดยนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะให
รับทราบโดยพรอมเพียงกัน
1. คณะวิทยาการจัดการมี
นโยบายสนับสนุนให
คณาจารยทําผลงานวิชาการ
ใหมากขึ้น
2. คณะวิทยาการจัดการมี
กระบวนการสํารวจคุณสมบัติ
ที่พึงประสงคของบัณฑิตให
ครบทุกหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการมี
นโยบายในการพัฒนาความรู
และประสบการณใหศิษยเกา
อยางตอเนื่อง โดยการเชิญ
เขามามีสวนรวมในการอบรม
ประชุม ฯลฯ
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องคประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

3.66

องคประกอบที่ 5
การบริการวิชาการแก
สังคม

5.00

ขาดกระบวนการติดตาม
ประเมินผล ผลลัพธหรือ
ผลกระทบจากการใหบริการทาง
วิชาการ

องคประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

5.00

ควรมีการนําผลการประเมินและ
ผลการวิเคราะหมาปรับปรุง
โครงการ/ กิจกรรมใหกับ
นักศึกษา

องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ

4.00

องคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ

5.00

1. การจัดทําเอกสารประกอบใน
แตละตัวบงชี้ยังไมชัดเจน
2. ขาดการนําผลการประเมิน
และขอเสนอแนะมาใชการปรับ
แผนในรอบปถัดไป
-

คณะฯ มีการนําผลการ
ประเมิน และขอเสนอแนะมา
เขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพื่อใชในการ
ปรับปรุงแผนในรอบปถัดไป
-

ควรเพิ่มเติมการมีสวนรวมจากผู
มีสวนไดสวนเสียใหมากยิ่งขึ้น

คณะฯ ไดมีการเชิญผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวมดาน
งานประกันคุณภาพกับทาง
คณะ

3.00

จุดแข็ง จุดออน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา
1. ขาดการทบทวนและ
ประเมินผลกระบวนการ การ
ปฏิบัติงานตามระบบและกลไกที่
วางไว
2. ควรมีการวางแผนกลไกการ
ขับเคลื่อนงานและติดตามระบบ
กลไกที่วางไว
3. ควรมีการใชประโยชนจาก
การที่ไดเชื่อมโยงกับสถาน
ประกอบการมาสูโจทยวิจัย

เปาหมาย
ระยะสั้น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา
1. คณะวิทยาการจัดการไดมี
กระบวนการในการสอบทวน
ประเมินผลกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
2. มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานการวิจัย โดยการให
คณาจารยรายงาน
ความกาวหนาดานการวิจัย ซึ่ง
เปนไปตามกลไกที่วางไว
3. ผลงานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริง ตามโจทยวิจัย
ที่ตั้งไว โดยมีใบยืนยันจาก
สถานประกอบการที่ไดนําผล
วิจัยไปใชประโยชน
มีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลและผลกระทบจาก
การใหบริการวิชาการ ซึ่ง
ดําเนินการสํานักฝกอบรมและ
บริการวิชาการ และรายงาน
ผลตอมหาวิทยาลัย
คณะฯ ไดมีการนําผลการ
ประเมินการจัดโครงการ รวม
ไปถึงขอเสนอแนะมาใชในการ
ปรับปรุงโครงการใหมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับ
นักศึกษามากที่สุด
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องคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 10
นโยบายรัฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี”

คะแนน
ประเมิน
5.00

จุดแข็ง จุดออน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา
ควรเพิ่มการติดตาม ผลการ
จัดทําโครงการ

เปาหมาย
ระยะสั้น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา
คณะ มีนโยบายและ
มาตรการในการติดตามผล
การดําเนินงานการจัด
โครงการอยางครบถวน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
1.การเขียนรายงานการประชุมควรมีมติที่ประชุมทุกเรื่องในวาระการประชุม
2. ควรมีการติดตาม ประเมินผลโครงการ
3. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใชการปรับแผนในรอบปถัดไป
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สวนที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
1. ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ภารกิจ หลัก ที่ ส ถาบันอุดมศึ ก ษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คื อ การผลิตบั ณฑิต การวิจั ย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง
4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่ง จําเปน
ที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกัน
มากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึก ษา ทั้ง ในประเด็นการบริการการศึกษาขาม
พรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุ ดมศึ ก ษามีความจํ าเปนที่ จ ะต องสรางความมั่น ใจแกสั ง คมวาสามารถพั ฒ นา
องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหม ากขึ้น ไมวา จะเปน การสราง
ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ระดั บ สากล การพั ฒ นาภาคการผลิ ต จริ ง ทั้ ง อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวติ ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม(participation)
มี ค วามโปร ง ใส (transparency)
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง ตรวจสอบได (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 โดยทุก
หนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิก ายน 2551 เพื่อเปนกลไกสง เสริม และกํากับ ใหส ถาบันอุ ดมศึก ษาจัดการศึก ษาใหมี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
9) กระทรวงศึก ษาธิก ารไดมีป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึก ษาแหง ชาติ เมื่ อวั น ที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาไดป ระกาศ
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แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิต
ในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
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
ควรปรับ ปรุง ตลอดจนไดรับ ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริม จุดแข็ง และพัฒ นาจุดที่
ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง
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
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การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรื อ เรี ย กชื่ อ ย อ ว า สมศ. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 5 ป นับ ตั้ง แตการประเมินครั้ง สุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแลว
ปจจุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เปนการประเมินทั้งระดับสถาบัน
และคณะวิชา แตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอก
สถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันที่แต
ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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 ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถิ่น การขับเคลื่อน
ภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละ
กลุม เหลานี้ จะนําไปสูก ารเปลี่ยนแปลงอุดมศึก ษา และสง ผลกระทบที่เ ปนประโยชนตอประเทศอยางมี
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นัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการ
พัฒ นาประเทศดีขึ้น สง ผลเชิง บวกตอการผลิต พัฒ นาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวน
ของบัณฑิตในสาขาที่เ ปนความตองการของสัง คม ลดการวางงาน โดยที่ ส ถาบันอุดมศึกษาในกลุม เหลานี้
มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม
และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึก ษาและ
สาธารณะให ค วามเชื่อ ถื อ เป น ฐานและเงื่ อ นไขในการจั ด สรรงบประมาณของรั ฐ และ การสนั บ สนุ น
จากภาคเอกชน 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 สถาบันที่เ นนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี เพื่ อ ให ไ ด บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถเป น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและ
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาโทดวยก็ได
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 ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนน การผลิตบัณฑิตที่เปน
ผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล มุง
สรางองคความรูท ฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ
ดัง นั้ น การประกั นคุณ ภาพการศึ ก ษาจึง ตอ งสร างกลไกการประเมิ นคุ ณภาพใหส อดรั บ กั บ
การแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว
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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
แหง ชาติ และสอดคลองกั บ มาตรฐานการศึก ษาของชาติ โดยคํานึง ถึง ความเปนอิส ระและความเปนเลิ ศ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 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 สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดั บ
ปริญ ญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย
5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ และดานทักษะ การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลัก เกณฑการขอเปดและดําเนินการหลัก สูตรระดับ ปริญญาในระบบการศึก ษาทางไกล
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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
เพื่อใหก ารจัดการศึก ษาทุ ก ระดับ และทุก ประเภทมีคุ ณภาพและไดม าตรฐานตามที่กําหนด
ทั้ง มาตรฐานการศึก ษาระดับ ชาติ มาตรฐานการอุดมศึก ษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึก ษา และสัม พันธกับ
มาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหง ชาติ จึง จําเปนตองมีร ะบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้น ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 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
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5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึก ษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ
(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 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
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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
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
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน ตลอดจนประสานกั บ หน ว ยงานภายนอก เพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า
การจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย
และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบ การประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ใหคณะวิชาและสถานศึก ษาระดับ อุดมศึก ษาจัดใหมีร ะบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดัง นี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตา งๆ
(2) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลง
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การเรียนรูอื่น (5) อุป กรณก ารศึกษา (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา(7) การวัดผล
การศึ ก ษาและสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา (8) องค ป ระกอบอื่ น ตามที่ แ ต ล ะสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ทั้งนี้ ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
อยางตอเนื่อง
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
ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับ
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือ นานาชาติ หรือ
เปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานที่
เ ริ่ ม ต น จ า ก ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น ภารกิ จ ของสถาบั น บรรลุ เ ป า ประสงค แ ละมี พั ฒ นาการ
อย า งต อ เนื่ อ ง ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป น หลั ก ประกั น แก ส าธารณชนให มั่ น ใจว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถ
สรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
5.2.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
กรอบการปฏิบัติร าชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน
ตัวบงชี้เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองคประกอบ
คุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ไดแก (1)
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4)
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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
เกณฑการประเมินเปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติ
ที่เปนมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สมศ.
ทั้งนี้ เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญ สง ผลใหก ารดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร
สู ง สุ ด ของสถาบั น ที่ จ ะต อ งให ค วามสํ า คั ญ และกํ า หนดนโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิ น และกระตุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย า งต อ เนื่ อ ง หน า ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง
ของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพที่เ หมาะสมสํ าหรับ สถาบัน ระบบประกันคุณ ภาพที่ใชต องสามารถเชื่อมโยงใหเ กิดคุ ณภาพของ
การปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ
จํ า เป น ต อ งจั ด ทํ า คู มื อ คุ ณ ภาพในแต ล ะระดั บ เพื่ อ กํ า กั บ การดํ า เนิ น งาน แต ที่ สํ า คั ญ คณะกรรมการ
หรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเ กิดระบบฐานขอมูล และสารสนเทศที่มีป ระสิท ธิภาพซึ่ง
สามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ
5.2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ
การวัดและวิเ คราะหผลการดําเนินงานจะไมส ามารถทําไดอยางถูก ตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และ
สถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดัง นั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ
จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึก ษา และสงผลตอคุณภาพใน
ทุก ขั้นตอนการดําเนินงานตั้ง แตก ารวางแผน การปฏิบัติง านประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง
การปรับปรุงและพัฒนา
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6. การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญ ญัติ การศึ กษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แก ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2545 ระบุวา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา ใหมีสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริห ารการศึ กษาปกติ ที่ต องดําเนิ นการอย างตอเนื่ อง โดยมีก ารควบคุ มดู แลปจ จัยที่เ กี่ยวข องกับ คุณภาพ
มี การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ
ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต
หรือผลลัพธ (output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา
ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดย
ไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2
แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมินตนเอง
ของสถาบัน

ขอมูลปอนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจําป

การตรวจเยี่ยม

รายงาน
ผลการประเมิน

การติดตามผล

ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัดทุก 3 ป

ขอมูลปอนกลับ

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจาก การประกันคุณภาพ
ภายในหรือ เรียกวา รายงานการประเมิ นตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อนําเสนอ
สภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เ กี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปน
เอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด และการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองทีม่ ีความลุมลึก สะทอนภาพที่
แทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ
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สวนที่ 3
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุ ด มุ ง หมายของการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในก็ เ พื่ อ ตรวจสอบและประเมิ น
การดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่ส ถาบันนั้นๆ ไดกําหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให ส ถาบันไดทราบ
สถานภาพที่แทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไวอยาง
ตอเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจําเปนตอง
กําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 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
เพื่อใหก ารประกัน คุณภาพการศึก ษาเกิดประโยชนดัง ที่ ก ลาวขา งตน จึง ควรมีแนวทางการ
จัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปน 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การ
วางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (act)
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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
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 ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุใน
รายงานการประเมินตนเอง
2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือ
จัดเอกสารใหอยูในที่ อยูป กติตามหนวยงาน ในกรณี นี้ตองระบุใ หชัดเจนว าจะเรียกดูเ อกสารไดจ ากผูใ ด
หนวยงานไหน ชือ่ หรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวที่เดียวกัน
ในหองทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้
เปนที่นิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ
ไดในคราวเดียว
ปจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอางอิง ที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้แตละตัวและ
องคประกอบคุณภาพแตละองคประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไวบนระบบ
ฐานข อ มู ล ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ (CHE QA Online) ซึ่ง ทํ า ให ก ารจั ด เก็ บ เป น ระบบและง า ยต อ
การคนหาของคณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน
2.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ การ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร
2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ
โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
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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
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
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- 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
- 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
ตองผานการฝก อบรมหลัก สูต รผูป ระเมินของ สกอ. ก็ไ ด สวนผูป ระเมิ นจากภายในสถาบัน ตองผา น
การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูป ระเมินจากภายในหรือนอก
สถาบัน ก็ได ในกรณี ที่เ ปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสัง กัดคณะที่ป ระเมิน โดยประธานตองเปน
ผูที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน
- เป น ผู ป ระเมิ น จากภายนอกสถาบั น ที่ ผ า นการฝ ก อบรมหลั ก สู ต ร
ผูประเมินของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่
ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
ข. สถาบันอุดมศึกษาแจงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบวาคณะกรรมการ
ประเมินฯ จะตองทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและระดับ
สถาบั น ผ า นทางระบบ CHE QA Online พร อ มทั้ ง จั ด ส ง username และ password
ใหคณะกรรมการประเมินฯ ทุกทานและทุกระดับทราบเพื่อเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนา
กอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห โดยในสวนของผูทําหนาที่ประธานคณะกรรมการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ สถาบั น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต อ งแจ ง ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจัดสงรหัสประจําตัว (ID code) ใหดวย เพื่อใหประธานฯ ทําหนาที่ตรวจสอบและยืนยันความ
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ถูกตองของขอมูลพื้นฐาน (common data set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินฯ เขาสูระบบ
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) บุคลากรพึง ปฏิ บัติง านตามปกติร ะหวางการตรวจเยี่ย ม แต เ ตรีย มพรอมสําหรั บ
การนําเยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดใหมีผู ประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม 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) พิจ ารณาการจั ดกิจ กรรมเสริม สรางขวัญ และกํา ลัง ใจ โดยแสดงให เ ห็นวา สถาบั น
ชื่นชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย
3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบัน ควรใหขอมูล ยอนกลับ แก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป
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3. นโยบายและแนวปฏิบั ติในการดํา เนินงานประกั นคุณ ภาพการศึกษา ของมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
นครปฐม
เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนไปอยางมี
ระบบและกลไกที่เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและแนวทางดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2539 เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และสอดคลองกับ
พระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ 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
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
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตล ะ
หนวยงานที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย
4. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
5. เสริม สรางความเขาใจ เนนใหเ ห็นความสําคัญ ของระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาโดย
จัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบุคลากรทุก หนวยงานรับ ทราบและตระหนัก ถึง
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ความสําคัญ (Awareness) มีความพยายาม (Attempt) ในการดําเนินงานเพื่อพัฒ นาคุณภาพใหบ รรลุผ ล
ตามเกณฑ (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
13. มหาวิทยาลัยและทุกหนวยงานจัดทําขอมูล ขาวสาร จัดกิจกรรมและผล การดําเนินงาน เพื่อ
เผยแพรงานประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานและใน
มหาวิ ท ยาลั ยรั บ ทราบข อ มูล และเขา ใจระบบงานประกัน คุ ณภาพ การศึ ก ษาของหนว ยงานและสร า ง
ความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตและบริการของมหาวิทยาลัยตอผูรับบริการ
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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
ผลลั พ ธ จ ะมี ทั้ ง ที่ สกอ.พั ฒ นาขึ้ น และตั ว บ ง ชี้ ที่ สมศ.ใช ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ทั้ ง นี้ เพื่ อ
ความเชื่อมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกของ 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 ตามนิยามที่
กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 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
2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธี การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
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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 และตัวบงชี้ดานผลผลิตและผลลัพธ 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
ตั ว บ ง ชี้ เ ป น 5 ระดั บ มี ค ะแนนตั้ ง แต 1 ถึ ง 5 การประเมิ น จะนั บจํ า นวนข อ และระบุ ว า ผล
การดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ให
ถือวาได 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

ตัวอยางที่ 2 กํ า หนดร อ ยละ 85 เป น คะแนน 5 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
ตัวบงชี้ไดรอยละ 34.62
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คะแนนที่ได

=

34.62
5
85

= 2.04

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

=

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) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคาร อยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเ ปนคะแนน 5
คํานวณคะแนนที่ไดดังนี้
คะแนนที่ได =

ค่าร้ อยละหรือค่าเฉลียทีได้ จากการดําเนินการ
x5
ค่าร้ อยละหรือค่าเฉลียทีกําหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ของตัวบ่งชีนัน ๆ

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดย การ
ปดทศนิยมตําแหนงที่ 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 การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด
เปนกระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือรวมทั้งมี
การฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มี การจัด
กิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ
นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะทอน
จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอที่สนใจในขอบเขต
เนื้อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุงพั ฒนา
ความรู และทั ก ษะทางวิ ชาชี พ ทัก ษะชีวิ ตและทั ก ษะสั ง คม มี ป รากฏในวงการศึ ก ษาไทยหลายรู ป แบบ
ตัวอยางเชน1
1

ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ ตั้งแต พ.ศ.
2542-2547” .
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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)

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
(alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิช าการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ป ระชุม วิชาการ และบทความฉบับ สมบูร ณ( Full paper) ไดรับ การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจาของบทความ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและใน
การปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึก ษา คนควาหรือทดลอง
วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา
ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ
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จรรยาบรรณนัก วิจั ย 2 หมายถึ ง หลัก เกณฑค วรประพฤติป ฏิ บัติ ของนั ก วิจั ยทั่ วไป เพื่อ ให
การดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้
1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นั ก วิ จั ย ต อ งตระหนั ก ถึ ง พั น ธกรณี ใ นการทํ า วิ จั ย ตามข อ ตกลงที่ ทํ า ไว กั บ หน ว ยงาน
ที่สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากร
สายสนั บ สนุ น ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด โดยอาจใช ก รอบแนวทางตาม ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึง มีในสถาบันอุ ดมศึก ษา โดยตอ งยึ ดมั่นในหลัก การ 6 ประการ คื อ
1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได 4) ปฏิ บัติ ห น า ที่ โ ดยไม เ ลื อ กปฏิ บัติ อ ย า งไม เ ป น ธรรม 5) มุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ข องงาน
6)ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ
1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณ
ตอหนวยงาน 5) จรรยาบรรณตอผู บัง คับ บั ญ ชา 6) จรรยาบรรณตอผูใต บัง คับ บั ญ ชา 7) จรรยาบรรณ
ตอผูรวมงาน 8) จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ 9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ10) จรรยาบรรณ
ตอสังคม
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)
2

ดูเพิมเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแห่งชาติ. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิงแวดล้ อม
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ระบบไตรภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอปการศึกษา
(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 หรือนอกเวลาราชการโดย
สถาบันมิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับการ
สอนของอาจารยเปนการพิเศษ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ
หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปน
เอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสี ยที่สําคัญ เชน
นัก ศึก ษา ผูป กครอง สมาคมผูป กครอง ผูป ฏิบัติง าน คูความรวมมือทั้งที่เ ปนทางการและไมเ ปนทางการ
คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตาง ๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ องคการที่ทําหนาที่
กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผู เสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนใน
ทองถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมัก ใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนด
ทิศทางการพัฒ นาของสถาบัน แผนกลยุท ธป ระกอบไปดวยวิสัยทัศน พั นธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค
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ผลการวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป
แผนปฏิบัติการประจํา ป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธล งสูภาคปฏิ บัติ เพื่อใหเ กิดการดําเนินงานจริง ตามกลยุท ธ ประกอบดวย
โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้น ๆ เพื่ อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือ
หัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่
ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพือ่ ใหไดผล
ออกมาตามที่ ต อ งการ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านจะต อ งปรากฏให ท ราบโดยทั่ ว กั น ไม ว า จะอยู ใ นรู ป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจ จัยนําเขา
กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหร ะบบมีก ารขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหนา ที่ในการรวบรวมขอมูล เขามาทําการประมวลผล
รวมทั้ง การวิเ คราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และนําสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ
เพื่ อ ใช ในการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห าร หรือ การตั ดสิ น ใจ โดยมี คอมพิ ว เตอร รวมทั้ง อุ ป กรณ ต า ง ๆ
เปน เครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละ
ประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ 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 ที่เปนที่ยอมรับใน
ศาสตรนั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสาร
ระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ
ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและ
3

ดูเพิ่มเติม “คูมือนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
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เอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท า นั้ น แต ร วมถึ ง ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความถู ก ต อ ง ชอบธรรมทั้ ง ปวง
ซึ่ง วิญ ูชนพึง มีและพึง ประพฤติป ฏิบัติ อาทิ ความโปรง ใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจาก
องคการภายนอก เปนตน
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 ชี้แจงได
เมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรู
ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ
ประเด็ นที่ สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ ง รว มคิ ด แนวทาง ร ว มการแก ไขป ญ หา ร ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจ และ
รวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการใหแกบคุ ลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรบั บริการและผูมสี วน
ไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
4

ดูเพิ่มเติม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
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8) หลัก นิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบัง คับ
ในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย
ไมมีก ารแบง แยกดาน ชายหรือ หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และ
อื่นๆ
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุม ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่ง ตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดใน
ประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียนตองศึก ษาเพื่อให
ไดรับ การรับรอง จากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย
อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
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4. องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแตล ะแหง มีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดัง นั้น จึงเปนหนาที่
ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติก ารประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุ ดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวมของสมาชิกทุก
กลุม ในสถาบัน และมีก ารถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุท ธที่กําหนดแลวใหรับ ทราบทั่วกันทั้ง อาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
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

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจ หลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริ ก ารทางวิช าการแก สั ง คม และการทํ า นุ บํ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในการดํา เนิ น พั น ธกิ จ หลั ก
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สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อให สถาบัน
ดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น
สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว จะตอง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึก ษาระยะยาว มาตรฐานการศึก ษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงาน
ของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบั น และได รั บ ความเห็ น ชอบจากสถาบั น โดยเป น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ 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 ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
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

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551-2554)
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1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันไดกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
อยู แ ล ว ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น สถาบั น ควรทบทวนว า ปรั ชญาหรื อ ปณิ ธ านยั ง มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพการณ
ในป จ จุ บั น ของสถาบั น หรื อ ไม หากเหมาะสมต อ งดํ า เนิ น การให แ น ใ จว า สมาชิ ก ในสถาบั น และ ผู มี
สวนเกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณที่เปลี่ยนไป ควร
เปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อเปน ที่ยอมรับของทุกฝาย
อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนด รวมกัน และ
ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ สภาสถาบัน
พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ สภาสถาบันและกลยุทธ
สอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพื่อนําสถาบันไปสูความสําเร็จที่
พึง ประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity)
และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อัน
ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่สถาบันกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากทั้งผู บริหาร อาจารยและ
เจาหนาที่เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตาม
ความมุงหวังของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
2.1 มีก ารชี้แจงทําความเขาใจกับ ผู บ ริหารหนวยงานยอยภายในถึง วิสัยทัศน กลยุท ธและ
เปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปน
ทางการ
2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายในและมี
การมอบหมายอยางเปนทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีก ารจัดทําแผนที่ก ลยุท ธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุท ธไปสู
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4. มีตั วบ งชี้ ข องแผนกลยุท ธ แผนปฏิบั ติก ารประจํ า ป และคา เป า หมายของแต ล ะตั ว บง ชี้ เพื่ อวั ด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
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4.1 มี ก ารจั ด ทํ า ตั ว บ ง ชี้ (KPI) พร อ มทั้ ง เป า หมาย (target) ของแต ล ะตั ว บ ง ชี้ ที่ จ ะใช วั ด
ความสําเร็จ ของการดําเนินงานตามแผนกลยุท ธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้ง นี้ ควรจัดทําพรอมกับ
การจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป
4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
ตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสู
ความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานและสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม และ
ควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบ ริหาร ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ เชน 3 เดือน
หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีก ารประเมิ นผลการดํา เนิน งานตามแผนกลยุท ธ โ ดยการเปรี ยบเทีย บผลของตัวบ ง ชี้ การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุม
ผูบริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครัง้
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
8.1 มี ก ารมอบหมายผู รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานตามข อ เสนอแนะที่ ไ ด รั บ มา และมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่ไดรับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน
คําอธิบาย
อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได
กําหนดอัตลักษณ ดังนี้ "จิตอาสา พัฒนาทองถิ่น"
ตัวบงชี้ 16.1 : นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเ พื่อนําไปพัฒนาชุมชน ทองถิ่น (สมศ.)
ความสอดคลอง : กลุม ตัวบงชี้อัตลักษณ ตัวบงชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.)
เกณฑการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานทีส่ อดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษาโดยไดรบั การ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
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2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ
3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาทีส่ อดคลอง
กับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบทีเ่ ปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ
เกณฑการใหคะแนน :
1 คะแนน
2 คะแนน
ปฏิบัติได 1 ขอ
ปฏิบัติได 2 ขอ

3 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ

4 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ

5 คะแนน
ปฏิบัติได 5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับ
อัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน
หมายเหตุ
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
ตัวบงชี้ที่ 16.2 : ผลการประเมินความพึ่งพอใจของผูใชบัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ (สมศ.)
ความสอดคลอง : กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ ตัวบงชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ.)
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
จํานวนบัณฑิตที่ไดรบั การประเมินทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน :
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ โดยมีขอมูลประกอบการ
พิจารณาดังตอไปนี้
1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการ
ดํ า เนิ น งานและผลสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานที่ ส อดคล อ งกั บ ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น และพั น ธกิ 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 และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
ตัวบงชี้ 17
: สนับสนุนการจัดโครงการบริการแกสังคม ชุมชน ทองถิ่น (สมศ.)
ความสอดคลอง : กลุม ตัวบงชี้อัตลักษณ ตัวบงชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน (สมศ.)
คําอธิบาย
เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดนเปนหนึ่ง
ของสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดกําหนดเอกลักษณ "บูรณาการความรู เพื่อพัฒนา
ทองถิ่น"
เกณฑการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานทีส่ อดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษาโดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ
3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดนหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
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4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชีย่ วชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผล
กระทบทีเ่ กิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนดและไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน :
1 คะแนน
2 คะแนน
ปฏิบัติได 1 ขอ
ปฏิบัติได 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 หรือจุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่กําหนด หรือ
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ ของการดําเนินงานที่เ กิดขึ้ นจนถือเปนเอกลัก ษณ จุดเนนหรือจุดเดนของ
สถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
4. หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ใ นการได รั บ การยกย อ งยอมรั บ การได รั บ รางวั ล ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
เอกลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน
หมายเหตุ 1. เอกลักษณของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับเอกลักษณของสถาบันก็ได ทั้งนี้ตอง
ผานความเห็นชอบจากทางสถาบัน
2. คณะจะตองดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับทางสถาบันก็ได
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุค
ปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับ
การบริห ารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่ม ตั้ง แตก ารกําหนดปจ จัยนําเขาที่ไดม าตรฐานตามที่
กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการ
ผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลัก สูตรการศึก ษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบการพัฒ นาอาจารย
(ค) สื่ อ การศึ ก ษาและเทคนิ ค การสอน (ง) ห อ งสมุ ด และแหล ง การเรี ย นรู อื่ น (จ) อุ ป กรณ ก ารศึ ก ษา
(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวง วาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด
มาตรฐานที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง ว า ด วยระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้ จํานวนทั้งสิ้น 13 ตัวบงชี้ (สกอ. จํานวน 8 ตัวบงชี้ และ สมศ. จํานวน 5 ตัวบงชี)้
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.)
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.)
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
1
2

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.)
ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)
หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ.)
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.)
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ.)
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.)
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(สมศ.)
3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
14 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 2.1

:

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพ
ของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของ การประกันคุณภาพหลักสูตร
มีก ารวางระบบและกลไกบริห ารหลัก สูตรอยางมีป ระสิทธิภาพและมี การปรับ ปรุง หลัก สูตรใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หมายถึง ตองมีก ารประเมินผลตาม “ตัวบง ชี้ผ ลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิส าขาหรื อ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหป ระเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ หลักสูตรสาขา
วิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขา งต น ตลอดเวลาที่ จั ดการศึ ก ษา และมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รตามผลการประเมิ น ในข อ 4
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
หมายเหตุ
:
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรทีม่ ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในรอบปการศึกษาทีท่ ําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุก
ระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติใหปด
ดําเนินการแลว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษานั้นๆ และ
นับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได
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 มีก ารกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรและกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
ในสาขาวิชานั้น ๆ
1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น ๆ ในตลาดงาน
วามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคล องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติหรือไม สถาบันมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม นอกจาก
ศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหม
และคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 การปรับ ปรุง หลัก สูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางานเพื่อใหทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร
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1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลัก สูตรที่ปรับปรุงผานการพิจารณาตามระบบที่ส ถาบัน
กําหนด เชน คณะกรรมการบริห ารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และนําเสนอสภามหาวิท ยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
1.5 มี ก ารเสนอหลั ก สู ต รใหม ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ตามแบบฟอร ม ที่ ค ณะกรรมการ
การอุดมศึก ษากําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่
สภาสถาบันอนุมัติ
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.1 มีก ารกําหนดหลัก เกณฑ ขั้นตอนการดํ าเนินงานและการอนุมัติก ารปดหลัก สูตร โดย
พิจารณาหลักสูตรที่ไมส อดคลองกับ ความตองการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสู ตรที่มีผูสมัครเรียนนอย หรือ
หลักสูตรที่องคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน
2.2 เมื่ อ หลั ก สู ต รใดเข า เกณฑ ข องการป ด หลั ก สู ต ร ให เ สนอเรื่ อ งผ า นการอนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมการตางๆ ตามที่สถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่
สภาสถาบันอนุมัติ
3. ทุก หลัก สูต รมี การดํา เนิ นงานใหเ ปนไปตามเกณฑม าตรฐานหลัก สูตรระดับ อุดมศึก ษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน การสอน กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิช า ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กํา หนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
3.1 หลั ก สูต รทุก หลัก สูตรที่เ ป ดสอนตอ งเป นไปตามเกณฑม าตรฐานหลัก สูตร และยัง ตอ ง
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
3.2 มีก ารดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ และมีก าร
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
ที่สะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การ
บริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การ
สนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอผูเกี่ยวของ
และสาธารณชน
3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยางละเอียดและรอบคอบ
เกี่ยวกับ หลัก เกณฑและรายละเอียดของการรับ รองหลัก สูตร ทั้ง นี้ คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูตรควรมี
ผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการให
หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน
และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง
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4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่ กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลัก สูตรฯ กรณีหลั กสูต รที่ดํ า เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดับอุ ดมศึ กษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุก หลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลัก สูตร
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูป
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู
หรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนดอยางนอย
ทุก ปก ารศึก ษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลัก สูต รวาเปนไปตามมาตรฐานหลั ก สูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด
4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดของแตละหลักสูตร
โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้ วิเคราะหผลการประเมิน และแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตร
ที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินที่ไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมิน
ครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิช าชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือภาควิชา
ควรมีองคประกอบของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร เพื่อใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานจริงที่จะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถออกไป
ปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย ที่เปดสอน (ปริ ญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)
มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เ นนระดับ บัณฑิตศึกษาและกลุม เนนการวิจัยขั้นสูง และผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกวาระดับ
ปริญญาตรีไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับ ปริญญาโทควรเนนการเรียนแผนก เพื่อใหสอดคลองกับ
จุดเนนของสถาบัน โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผนก เพื่อจูงใจนักศึกษา
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8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย ที่เปดสอน (ปริ ญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)
มีจํา นวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เ นนระดับ บัณฑิตศึกษาและกลุม เนนการวิจัยขั้นสูง และผลิต
บัณฑิตระดับ บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ ปริญ ญาเอกไมเพียงแตเ ปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึก ษาที่เ นน
การวิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทานั้น แตตองดําเนินการใหมีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึก ษาที่เ นนการวิจัยมากพอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทัก ษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการพัฒ นา
ประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 2.2

:

อาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการ
บุคลากรที่มีความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันใน การผลิต
บัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
อาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
: เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี้
ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 โดยใช
เกณฑ
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก =

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได = รอยละของอาจารยประจํ
าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x 5

หมายเหตุ
:
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในกรณีที่มีอาจารยบ รรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับ การนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หนา 27
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 2.3

:

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่
จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชา
ตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารย ตามพันธกิจของสถาบัน
เกณฑการประเมิน : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี้
ใชก ารแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
โดยใชเกณฑดังนี้
คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ x 100
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
คะแนนที่ได = รรออยละของอาจารย
ยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

x 5

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับ
สถาบัน
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ตัวบงชี้ที่ 2.4

:

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหาร
และพัฒ นาคณาจารยอยา งเหมาะสมทั้ง ในดานเทคนิ คการสอน การประเมินผลการเรี ยนรู และการ
ใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความ
คิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและ
เปาหมายของสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มี ส วั ส ดิ ก ารเสริ ม สร า งสุ ข ภาพที่ ดี และสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจให ค ณาจารย แ ละบุ ค ลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มี ร ะบบการติ ด ตามให ค ณาจารย แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น นํ า ความรู แ ละทั ก ษะที่ ไ ด จ าก
การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูข องนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีก ารประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริห ารและการพัฒ นาคณาจารยและบุคลากรสาย
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 หรือผลการสํารวจความ
พึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและกําลังใจ
หรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีแ ผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดา นวิช าการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
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ขอมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริห ารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการในอนาคตอยาง
นอย 5 ปขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังที่ตองการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและ วิธีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดีใหเ ขามาสูก ระบวนการคัดสรร อาจมีก าร สรรหาทั้ง จาก
ภายนอกและภายในสถาบัน
1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ทั้ง
สายอาจารยและสายสนับสนุน เพื่อใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่สถาบันการศึกษากําหนด และสามารถ
นําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถประเมินความ
ตองการนี้ได ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ในระดับตาง ๆ เพื่อ
ใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับ
แนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับ
การสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอื่น ๆ การเขาศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของ
สายงาน ในรอบปที่ผานมา เพื่อใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเพื่อ การปรับปรุง
แกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งการสรร
หาคนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน
1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางที่ควรมีการ
วางแผน เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพ ยากรใหส อดคลองกับความตองการและความคาดหวังของ
ผูปฏิบัติงาน และของสถาบัน
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปน
ลายลักษณอักษร เพื่อใหไดอาจารย หรือบุคลากรไดท ราบ ภายใตเวลาที่กําหนด และเปนไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่สถาบันวางแผนไว
2.2 มี ก ารวิ เ คราะห ง าน (job analysis) โดยกํ า หนดให มี คํ า อธิ บ ายลั ก ษณะงาน
(job description) การระบุคุณสมบัติเ ฉพาะตําแหนง (job specification) รวมทั้ ง ความสามารถ
(competencies ) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางานและ
ทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณการเขา ออกของบุคลากร
แตละกลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดิน
ของตําแหนงงานที่กําหนด รวมทั้ง ติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพื่อการสงเสริม
สนับสนุนอยางตอเนื่อง
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3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 สร า งบรรยากาศของสถานที่ ทํ างานให น า อยู ตั้ง แต ส ภาพแวดลอ ม บรรยากาศ
การทํางาน การจัด สวั ส ดิก าร การเอาใจใส ดูแลบุคลากรทุก คนอยางเสมอภาคทั ดเที ยมกั น การสรา ง
บรรยากาศของความสุขในการทํางาน
3.2 มีร ะบบสง เสริ ม สนั บ สนุ นการเสนอขอรับ รางวั ล ของคณาจารยและบุค ลากรสาย
สนับสนุน เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนั บ สนุน ทราบโดยเร็ว มีก ารกระตุ นและชว ยเหลื อผู ที่มี ศัก ยภาพเพื่ อขอรั บ รางวัล ในดา นต าง ๆ เช น
ชวยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่น ๆ
3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตาง ๆ เชน ประชาสัมพันธผลงานที่
ไดรับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเ ศษเพื่อเปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบ
เปนกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือและ
สนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ
3.5 มีกิจ กรรมที่กอใหเกิดการพัฒ นารวมกัน เปดโอกาสใหผูใต บังคับ บัญชาไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชา และ
ผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน
3.6 มีน โยบายดู แ ลสุ ข ภาพของบุ คลากร ทั้ง ในเชิ ง ปอ งกัน และส ง เสริ ม มีส วั ส ดิ ก าร
ตรวจเช็คสุขภาพ สงเสริม การออกกําลัง กายในรูปแบบตาง ๆ เชน สนับสนุนดานสถานที่ออกกําลัง กาย
สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจาก การพัฒนามา
ใชในการจัดการเรีย นการสอนและการวั ดผลการเรีย นรูข องนัก ศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติ งานที่
เกี่ยวของ
ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคในการเพิ่มความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เพื่อให
เกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุง
ตนเอง โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน
หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา
เปนตน
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สถาบันจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจ กรรมสง เสริมการปลูก ฝง
จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ
5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
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6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน
สถาบันจั ดใหมีก ารประเมินผลความสํา เร็จ ของการปฏิ บัติง านตามกิจ กรรมที่กํ าหนดไว
ในแผน รวมทั้ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
ตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของสถาบัน
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง การบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนในรอบปถัดไป
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป
ตัวบงชี้ที่ 2.5

: หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
: นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพ
อยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนเชน สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา หองสมดุ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ การบริการดานงานทะเบียนการบริการนักศึกษานานาชาติ เปน
ตน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีส ภาพแวดลอมและการบริก ารดานกายภาพที่สง เสริม คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษาหองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัด
จําหนายอาหาร เปนตน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพือ่ ใหนักศึกษามีเครือ่ งคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสงู กวา 8 FTES ตอ
เครื่อง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ
ใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อยางนอย
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และ
สนามกีฬา
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5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยใน
เรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ
ที่สนองความตองการของผูรบั 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 ของนักศึกษาที่มี
การลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย
2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกันโดยไมตอง
เทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 2.6

:

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือ
ชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่นึกถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญ
มากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษา
ได ค น คว า วิ จั ย โดยอิ ส ระในรู ป โครงการวิ จั ย ส ว นบุ ค คล การจั ด ให มี ชั่ ว โมงเรี ย นในภาคปฏิ บั ติ
ในหองปฏิบัติก าร รวมทั้งมีก ารฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีก ารจัดสัม มนา จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (internet) และมีหองสมุดและ
ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี)
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
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5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับ ปรุง การจัดการเรียนการสอน 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. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มี ตอคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุน การเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ
วิทยานิพนธ เปนตน
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบันที่ได
พัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาดวย
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
1.1 มีก ารพัฒ นาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน
และหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับความสามารถที่แตกตาง
และวิธีการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เ นน
การคิ ด วิเ คราะห การมี ทัก ษะในการเรีย นรูแ ละแสวงหาความรู รวมทั้ ง การสร างหรื อ พัฒ นาความรู
ใหมๆ ดวยตนเอง โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะ
แหล ง ข อ มู ล ความรู จั ด การเรี ย นการสอนและอํ า นวยความสะดวกในการเรี ย นรู เ พื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด
ความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา
1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ รวมทั้งฝกงานและ
ฝกประสบการณ
1.3 มีการกําหนดตัวบง ชี้ความสําเร็จ ของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญในแตละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียน การ
สอนใหมีประสิทธิภาพ
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2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แตละ
รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย
- จุดมุงหมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรูเมื่อผูเรียนไดเรียนรายวิชา
เสร็จสิ้นแลว โดยเนนพฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรู ซึ่งอิง มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- ลัก ษณะและการดํ าเนิน การ เป นการระบุคํ า อธิบ ายรายวิช า จํา นวนชั่ วโมง
การสอน และการใหคําปรึกษา
- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการอธิบายความรูหรือทักษะที่รายวิชา
มุงหวังที่จะพัฒนาผูเ รียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือเนื้อหา
ที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอหรือเนื้อหา
นั้นๆ
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัยที่ใช
ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่ชวยเสริมประสบการณจริงหรือประสบการณ
เชิงปฏิบัติแกผูเรียน
- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความเห็นของทีมผูสอน ผลการ
เรียนรูของผูเรียน และจากการสังเกตการณ เปนตน
2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบแรกที่
พบผูเรียน
2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินทั้งในระหวางภาคการศึกษา
(formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาที่สงเสริมให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ
อภิ ป รายกลุ ม สั ม มนา ทํ า กรณี ศึ ก ษาหรื อ โครงงานหรื อ วิ จั ย เรี ย นรู น อกสถานที่ รวมทั้ ง ฝ ก งานและ
ฝกประสบการณ
3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมี
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ความรูทางวิชาการที่ทนั สมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนทั้งรายวิชา
หรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน ให
นักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปนตน
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนา การเรียนการ
สอน
5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
อยางตอเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการสอนที่ผานมา โดยการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผล การเรียนรูของผูเรียน
เหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร
5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ
การจั ด การเรี ย นการสอนระหว า งอาจารย เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการเรี ย นการสอนเป น ประจํ า
อยางตอเนื่อง
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพ การ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและ ความเหมาะสม
ของอุ ป กรณ แ ละสื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู เช น อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นห อ งเรี ย น คอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ
ในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาว
ขางตนไปปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอนและสิ่ง สนับ สนุนการเรียนรู โดยมีก ารระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปดวยวา มีก ารนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับ ปรุง และ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางไร
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุ ทธการสอนหรือการประเมินผล การเรียนรู
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ตอไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
- ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุก
ภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ หรือเสนอ
การปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียน
ปจจุบัน และผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาที่
กําหนดทุกปการศึกษา
- ระบุถึง ความจําเปนตอการปรับ ปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลัก สูตร ตาม
หลักฐานจากผลการประเมินของผูเรียน / ของผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผูประเมินอิสระ และของผูใช
บัณฑิตอยางตอเนื่อง
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ตัวบงชีท้ ี่ 2.7

:

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
คุณลัก ษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึง ประสงคซึ่ง ผูสําเร็ จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศส ว นคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตามความต อ งการของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต อาจมี
ความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทัน
วิท ยาการ ความสามารถในการประยุ กตความรูกั บการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จ การศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จ การศึก ษาในหลัก สูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลัก ษณะเพิ่มเติม ดานความเปน
นักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย นที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ และคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ป ระชุม ระหวางสถาบัน หรือที่ป ระชุมระดับ ชาติห รือ
นานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน
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. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต อยางนอยสําหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
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1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลัก สูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของผูใช
บัณฑิตเกี่ยวกับ คุณลัก ษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพื่อนําขอมูล มาใชในการปรับ ปรุง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด โดยนํา
ขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่
จําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดย
คํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติดวย มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และเผยแพรใหผูที่รับผิดชอบ
ในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานักศึกษา
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร
และนําขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็น
การกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด เพื่อใหผูสอนแตละ
วิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาที่ที่ตองพัฒนาผูเรียนในทักษะที่จําเปนของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการเรียนรูใ นหองเรียนกับ
นอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติ งานในโลกแหงการ
ทํางานจริงได
2.3 คณะกรรมการรับ ผิดชอบหลัก สูตรมีก ารวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยที่จะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษ
การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุงตนเองจาก
เพื่อนรวมงาน
2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของผูเรียน
เนนการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรูขั้นสูง ใช
วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผูเรียน
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูที่ใชวิจัยเปนฐาน
2.5 ควรจั ดให มี ก ารประชุม หารื อระหว างคณะกรรมการรั บ ผิด ชอบหลั ก สู ต รในการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเ รียนที่จาํ เปนตองไดรับการพัฒนาเปน
พิเศษ
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะกรรมการรับ ผิดชอบหลัก สูตรควรมีก ารวางแผนการจัดหางบประมาณ หรื อ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ
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3.2 หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหนักศึกษาและอาจารยมีการสราง
สังคมแหงการเรียนรู ในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้น
ไดทุกที่ ทุกเวลา
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิช าการหรือนํา เสนอผลงานทางวิช าการในที่ประชุมระหวา งสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ตาง ๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศใหนักศึกษารับรู
4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโ อกาสเขารวมกิจ กรรมทางวิชาการทั้งภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน
4.3 หากเปนไปได อาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขใหนักศึกษาตอ งมีโอกาสเขารวมประชุม
วิชาการระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา
4.4 ในระดับชั้นเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให
นักศึกษาสง ผลงานวิชาการใหที่ประชุมวิชาการตาง ๆ พิจารณา เรียนรูเ ทคนิคการสง ผลงานวิ ชาการใหได
รับการคัดเลือกไปเผยแพร
5. มีกิจกรรมเสริมสรา งคุณธรรมจริย ธรรมใหแ กนักศึกษาระดับปริญญาตรีแ ละบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน
5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษา และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5.2 มีก ารกําหนดเงื่อนไขใหนัก ศึก ษาตองเข ารวมกิจ กรรมสง เสริม คุณธรรมจริยธรรม
ของสถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน หรือ
ตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
มีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค
1)
6.1 มีการเชิญหนวยงาน สถาบัน องคกรภาครัฐ และเอกชน ผูใชบัณฑิต หรือนักวิชาการ
มาใหความรู หรือใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่ตองการใหนักศึกษาจัดทําเปนหัวขอวิทยานิพนธประมาณภาค
เรี ย นละ 1 ครั้ ง เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได จั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการวิ จั ย ที่ ส นองความต อ งการของหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ
6.2 ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานตางๆ ใหนักศึกษาทราบ และมีการพัฒนา
ทักษะการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับชวงเวลาของการสมัครทุน
6.3 สนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาเสนอข อ เสนอโครงการวิ ท ยานิพ นธ ไ ปยั ง หน ว ยงานต า งๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย
6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ อาจมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุ ฒิภายนอกที่เกี่ยวของ
กับประเด็นวิจัยของนักศึกษามารวมเปนกรรมการสอบ เพื่อใหรับรูผลงานวิจัย และนําผลไปใชประโยชน
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6.5 มีการเผยแพรผ ลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ หรือจัดทําเปนขาว
เพื่อเผยแพรตามสื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอาจจัดทําบทคัดยองานวิจัยเปนหมวดหมู เผยแพรไปยัง
สถาบันหรือองคก ารที่เ กี่ยวของ หรือนําออกเผยแพรในชวงโอกาสที่กําลัง เกิดเหตุก ารณห รือสถานการณ
ที่เปนปญหา และสามารถใชคําตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษาผลิตไปชวยชี้แนะแนวทางการแกไขปญหาได
6.6 มี ก ารจั ด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล งานวิ ท ยานิ พ นธ ที่ มี บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานนํ า ไป
ใชประโยชน โดยอาจใชวิธีการสืบคนการอางอิง หรือการสํารวจดวยแบบสอบถามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทํา บทความจากวิทยานิพนธแ ละมีการนําไปตีพิมพ เผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง)
7.1 ผูสอนอาจมอบหมายใหนักศึกษาอานบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ มีการ
วิพากษบทความ การสังเคราะหความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตาง ๆ
7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการจัดทําบทความ
7.3 อาจมี ก ารตั้ ง คลิ นิ ก ให ค วามช ว ยเหลื อ ในการทํ า บทความวิ จั ย รวมทั้ ง การแปล
เปนภาษาตางประเทศ
7.4 สนับ สนุนใหนักศึก ษาจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางสวน ที่ส ามารถตีพิม พ
เผยแพร ได สง ไปยั ง วารสารตา ง ๆ ในระหวา งการทํ าวิท ยานิ พนธ นํา บทความวิจัย ของนัก ศึก ษาที่ไ ดรั บ
การคัดเลือกหรือไมไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพเ ผยแพรมาเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน และมีก ารวิพากษเพื่อ
การเรียนรูรวมกัน
ตัวบงชี้ที่ 2.8

:

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ัดใหกับ
นักศึกษา (สกอ.)
ชนิดของตัวบงชี้
:
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
:
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พงึ ประสงคและเปน
ปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิต และสังคมดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัด
ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1
โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
5. มีนัก ศึก ษาหรือกิจ กรรมที่เกี่ยวกับ นัก ศึกษาไดรับ การยกยองชมเชย ประกาศ เกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
97 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

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 หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ตองมีกิจกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขารวมการ
คัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
หรื อ องค ก รกลางระดั บ ชาติ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน (เช น สภาอุ ต สาหกรรม สภาหอการค า
สภาวิชาชีพ)
ตัวบงชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.)
คําอธิบาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ
ที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น
การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อเลี้ยง
ชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

x 100

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว และผูที่
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อยางนอยรอยละ
70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํา รวจไมถึงรอยละ 70 ของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี้
1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555
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4.
5.
6.
7.
ตัวบงชี้ที่ 2

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
:

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.)

คําอธิบาย
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญ ญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติที่ สํา นัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุ โดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอยางนอย
5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหว า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ และ 5) ด า นทัก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการ
ใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึ ง ประสงคที่ส ภาหรื อองค ก รวิชาชีพกํา หนดเพิ่ม เติม หรือ สอดคลองกับ ความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิม่ เติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดาน ตองทํา
การประเมินครบทุกดาน
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรบั การประเมินทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูส ําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อยางนองรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับการศึกษา โดยมีขอมูล
ประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
1. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ที่สถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง โดยใชแนวทางจากตัวอยางแบบสอบถามที่เผยแพรโดย
สมศ.
2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ
3. ข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานด า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต จากระบบฐานข อ มู ล ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบทั้ง 5 ดาน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน
99 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

ตัวบงชี้ที่ 3

: ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)

คําอธิบาย
ผลงานของผูสําเร็จการศึก ษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิม พหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการคิด
เชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้น
สูง
ผลงานผู สํ า เร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาโท หมายถึ ง บทความที่ เ ป นผลจากวิ ท ยานิ พนธ หรื อ
สารนิพนธที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือศิลปะนิพนธที่เผยแพร
งานวิจัยที่เผยแพรในทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)
ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรื อ
ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ระดั บปริ ญญาเอก หรื อผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี ผลงานเป นที่ ยอมรั บในสาขาวิ ชานั้ นๆ
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่ มีชื่ อปรากฏอยู ในฐานข อมู ลสากล ได แก ฐานขอมูลการจั ดอั นดั บวารสาร 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 หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงานการสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตองเปน
ผลงานที่ผานการกลั่นกรอง(peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย
การส งบทความเพื่ อพิ จ ารณาคั ดเลื อกให นํ าเสนอในการประชุ ม วิ ชาการต องส งเป นฉบั บสมบู ร ณ
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ของผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
X 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด
หมายเหตุ นับตามปที่ไดรับการตีพิมพเทานั้น
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100

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
- มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.50
- มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)
ที่ไดรับการยอมรับในสาขา
0.75
- มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)
หรื อ มี ก ารตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏในฐานข อ มู ล TCI หรื อ
วารสารวิชาการระดับชาติที่ไดรับการยอมรับในสาขา
1.00
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไดรับการยอมรับในสาขา หรือใน
ระดับสากล เชน ISI หรือ Scopus
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
0.125
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอ ยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณา
ดวย
*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
และประเทศอืน่
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ
(อยางนอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงแพร ไมจําเปนตองไป
แสดงในตางประเทศ
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ
ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษา
ห รื อ ป ป ฏิ ทิ น ที่ ต ร ง กั บ ป ก า ร ศึ ก ษ า พ ร อ ม ชื่ อ เ จ า ข อ ง บ ท ค ว า ม ชื่ อ วิ ท ย า นิ พ น ธ ห รื อ
สารนิ พ นธ ป ที่ ตี พิ ม พ ชื่ อ วารสารหรื อ รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการที่ ตี พิ ม พ ค า น้ํ า หนั ก
ของบทความวิจัยแตละชิ้น
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อหนวยงานหรือองคกร
พรอมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนักของการเผยแพร
ผลงานแตละชิ้น
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
ตัวบงชี้ที่ 4 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ (สมศ.)
คําอธิบาย
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการ
คิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพ
ขั้นสูง
งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบั บ สมบู ร ณ (Full Paper) ได รั บ การตี พิ ม พ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํ ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุ ม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆนอก
สถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่ มีชื่ อปรากฏอยู ในฐานข อมู ลสากล ได แก ฐานขอมูลการจั ดอั นดั บวารสาร 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 หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
การส งบทความเพื่ อพิ จารณาคั ดเลื อกให นํ าเสนอในการประชุ มวิ ชาการ ต องส ง เป นฉบั บสมบู ร ณ
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
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102

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูส ําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

X 100

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.25

-

0.50
0.75

-

1.00

-

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สม
ศ.
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล
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 และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณา
ดวย
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม
สิงคโปร และอินโดนีเซีย
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศ
ไทยและประเทศอื่น
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การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ
(อยางนอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงแพร ไมจําเปนตองไป
แสดงในตางประเทศ
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย
5 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุม อาเซียน)
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ชื่อ
วิท ยานิ พนธ ปที่ตีพิม พ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบ เนื่องจากการประชุม วิชาการที่ตีพิม พ คาน้ําหนัก ของ
บทความวิจัยแตละชิ้น
2. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
ตัวบงชี้ 14 : การพัฒนาคณาจารย (สมศ.)
คําอธิบาย
คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จ
ของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒ นาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหส ถาบันสามารถแขง ขันไดในระดับสากล คุณภาพอาจารยพิจ ารณาจาก
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
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
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เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา
2. นับ อาจารย ที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง และที่ ล าศึ ก ษาต อ โดยมี ฐ านข อ มู ล ที่ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดแสดงวุ ฒิ
การศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
- คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ใหรับรองการเทียบเทาตามหลักเกณฑของ
สกอ. และกรณีสายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ ก.พ.

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา
เปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งสถาบันจัดขึ้นให
สอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเ กา และ (2) การจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาได
พัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 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) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้ จํานวนทั้งสิ้น 2 ตัวบงชี้ (สกอ. จํานวน 2 ตัวบงชี)้
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 3.1

:

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยาง
ครบถวน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการ
และการใช ชีวิ ต (2) การบริ ก ารดา นขอ มู ล ข า วสารที่ เ ป น ประโยชนต อ นัก ศึก ษาและศิ ษ ยเ ก า เช น
ทุนกูยมื การศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางานแหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล
ขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา 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
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
หมายเหตุ
:
ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ
ขอ 5 โดยอนุโลม
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
1.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพทั้งทางกายและทาง
จิต ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา
1.2 หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม คํานึงถึง
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ที่ทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดทั่วถึง มีระบบการชวยเหลือนักศึกษาใน
ความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารยทั้งที่เปนทางการหรือไม
เปนทางการ เพื่อสงตอขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือผูรับผิดชอบหลัก สูตร
เนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวาการแกปญหา
1.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการหรือ
ใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาที่คอยรับเรื่องรองทุกขของนักศึกษาที่ขอใชบ ริการ
ตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (hotline) สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มี
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ป ญ หาวิ ก ฤติ แ ละต อ งการความช ว ยเหลื อ ด ว น และมี ร ะบบการดู แ ลนั ก ศึ ก ษาในกรณี ที่ อ าจารย
ที่ปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการ
1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาล
หรือหนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของสถาบันที่จะดูแลได
1.5 ผูเกี่ยวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือ หรือใหคําแนะนํา
แกนักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ
1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปนระยะๆ
เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน
1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา เพื่อ
รวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา
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. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอนักศึกษา
2.2 สถาบันจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจําเปนตองรู
2.3 มีชอ งทางใหนักศึกษาหรือผูเ กี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง การใหบริการ
2.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
3.1 มีการประสานงานกับ หนวยงานตาง ๆ ทั้ง ในและนอกสถาบัน เพื่อเปนแหลงดูงาน
แหลงฝกประสบการณของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพที่
เหมาะสมตอไป
3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการดําเนินงานเพื่อฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน
3.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับ ปรุงการพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพชีพ
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
4.1 สถาบัน มีฐานข อมู ล ศิษ ยเ กา และมี ก ารจัด ทํา ฐานขอ มูล อิเ ล็ก ทรอนิก ส เว็บ ไซต
จดหมายขาว ฯลฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุม
วิชาการ การสัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชา
4.2 มีก ารสง ข าวใหศิษย เ การับ รูเ กี่ยวกับ กิจ กรรมทางวิชาการเพื่อพัฒ นาความรูและ
ประสบการณเปนระยะๆ
4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมี สวนรวมใน
การจัด การเรีย นการสอน การทํา วิจั ยแบบรว มมื อในลัก ษณะของสหวิท ยาการ การเป นกรรมการสอบ
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วิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณที่ดีแก
นัก ศึก ษาป จ จุ บัน และสร างเครื อข ายความสั ม พัน ธร ะหว างนัก ศึ ก ษาป จ จุบั นกั บ ศิษ ยเ ก าแลว ยัง ทํา ให
ศิษยเกาและอาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหม ๆ ในฐานะผูใหและผูรับ
4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณสําหรับ
ศิษยเกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู
5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
6.1 หน ว ยงานที่เ กี่ ย วข อ งในสถาบั น ระดั บ ภาควิ ชา ฝ าย คณะ หรือ สถาบั น มีร ะบบ
การติดตามประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบใน การ
ประเมินและระยะเวลาในการประเมิน
6.2 มีก ารประเมินคุณภาพของการใหบ ริก ารทุก ดาน และนําเสนอผลการประเมินแก
ผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับคณะ สถาบัน
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ 3.51 ขึ้น
ไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการที่อยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของ การใหบริการ
ดานใดที่ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ ปญหาอุปสรรค เพื่อหา
แนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ทั้งนี้ ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกา มีสวนรวมในการเสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความตองการของนักศึกษา
7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ และมีการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานที่ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมินคุณภาพของ
การใหบริการทุกดานตามแผนที่กําหนด
7.3 มีก ารสํารวจขอมูลจากนัก ศึก ษา และศิษยเ กาเพื่อศึก ษาความพึง พอใจในบริก ารที่
สถาบันจัดใหทุกดานอยางนอยปละครัง้ เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการใหบริการใน
ระยะตอไป
ตัวบงชี้ที่ 3.2
:
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ)
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาตองสง เสริม ใหมีก ารจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยาง
เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดย
องคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญาสังคม อารมณ รางกาย และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
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วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
เกณฑมาตรฐาน
:
1. สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มี ก ารส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษานํ า ความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพไปใช ใ นการจั ด กิ จ กรรม
ที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญ ญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน
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. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาใน
หลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองคกรนักศึกษา เพื่อพัฒนา
นัก ศึก ษาใหมีคุณลั ก ษณะตามที่ส ถาบันกําหนด และสอดคลองกับ กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิในแตล ะระดั บ
การศึกษา
1.2 มีการกําหนดตัวบงชีค้ วามสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย
ตัวบงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้เฉพาะ (ถามี) ที่นอกเหนือจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม
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2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
สถาบันมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และกําหนดเงื่อนไข
ใหนักศึกษาระบุตัวบง ชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่
นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดํา เนินการโดย
นัก ศึก ษาอย า งน อย 5 ประเภทสํ า หรั บระดั บ ปริ ญ ญาตรี และอย า งน อ ย 2 ประเภทสํ า หรั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สําหรับ การจัดการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี สถาบันควรสง เสริ ม ใหนัก ศึ ก ษาจัด ทํ า
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานัก ศึก ษาที่ดําเนินการโดยนัก ศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจ กรรม
วิชาการที่สงเสริม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.2 สํา หรั บ การจัด การศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา สถาบัน ต องสง เสริม การจั ดทํ าแผน
การจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม
ตอไปนี้ ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจ กรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมี
กิจกรรมวิชาการรวมอยูดวย
3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม ตอง
จัดทําขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษาของสถาบัน) โดยมี
คําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงค
ของกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และวิธีการประเมิน
ความสําเร็จ และมีก ารติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใชป ระกอบการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมใหม
3.4 ผูรับ ผิด ชอบควรให ขอมู ล ป อนกลั บ แกนั ก ศึก ษาในการปรับ ปรุง พัฒ นาการจั ดทํ า
ขอเสนอโครงการที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน
4.1 สถาบันใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบัน และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานในรูปแบบตาง ๆ เชน
กิจกรรมการจัดการความรู (KM: knowledge management) การใหนักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน (ผล
การประเมิน) ในที่ป ระชุม เพื่อใหนักศึก ษากลุมอื่นรับรูรวมกัน มีก ารแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ วิธีก ารวาง
แผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ
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4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยที่รับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับสถาบัน
ภายนอก เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริมการสรางเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหวางสถาบัน
ดวย
4.3 ในแต ล ะป สถาบันอาจหมุ นเวี ยนเป นเจ าภาพ ให นัก ศึ ก ษาระหว างสถาบัน มีก าร
จัดเวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจ ากการทํากิจ กรรม หรือนําเสนอผลการ
จัดกิจกรรมของแตละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลีย่ นประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา
4.4 อาจมีการรวมมือกันเพื่อสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหวาง
สถาบั น มี ก ารรวมตั ว กั น เป น เครื อ ข า ยสถาบั น เพื่ อ เป น สื่ อ กลางการแลกเปลี่ ย นประสบการณ ใ น
การจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึกษาระหวางสถาบัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบงชี้ที่กําหนด
5.2 สถาบันกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัด
กิจกรรมมาสังเคราะห เพื่อใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแตละ รอบป
5.3 สถาบันมีก ารติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุก ตใชระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 สถาบันมีก ารวิเ คราะหจุดแข็งจุดออนของนัก ศึก ษา เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปตอไป
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒ นานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการ
วิเคราะหคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานที่ยังไมบรรลุผล
เทาที่ควร
6.2 สถาบันนําเสนอผลใหผูเกี่ยวของทุกระดับรับรู และมีการระดมความคิดใน การพัฒนา
นักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
พรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัย
จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2)
คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจ
ดานอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชนสนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพร
อยางกวางขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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
ตัวบงชี้ที่ 4.1

:

ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.)
กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหส ามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับ สนุนดานการจัดหาแหลง ทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย
การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีร ะบบและกลไกบริห ารงานวิ จัยหรือ งานสร างสรรค เพื่อใหบ รรลุ เ ปา หมายตามแผนดา น
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีก ารสนับสนุนพันธกิจ ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลัก ษณของสถาบันอยางนอย
ในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครือ่ งมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิ ารวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่สง เสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับ ปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบัน
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจยั หรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพ
ปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ ครบ 7 ขอ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 หรือ 7 ขอ ตามเกณฑทั่วไปและ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลัก เกณฑ ตลอดจนกําหนด
หน ว ยงาน บุ ค คลหรื อ กลุ ม บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบ และมี ง บประมาณสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานวิ จั ย และ
งานสรางสรรคอยางเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยาง
สม่ําเสมอเพื่อบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน
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1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การบริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับ สนุนการปฏิบัติง านของกลุม วิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหส ามารถ
ดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้น
อาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนัก ศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
ใหปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เชน 1) การกําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย 2) การกําหนดใหนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรค ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย
3) การกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนาในงานวิจัยของ
อาจารย หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) หรือเขารวมการจัด
แสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของ
นักศึกษา หรือสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ
5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน
เปนตน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดา นการวิจัย หรืองานสรา งสรรคแ ละใหความรูดา นจรรยาบรรณการวิจัย แก
อาจารยประจําและนักวิจัย
3.1 จัด ระบบการรั บ เข า และกํา กั บ ดู แ ลอาจารย แ ละนั ก วิ จั ย เชน วิเ คราะหกํ า ลัง คน
วางแผน และรับเขาบุคคล (ทั้งอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจยั และงานสรางสรรคของสถาบัน ทําการกําหนดกฎเกณฑ แนวทาง
กํากับ และสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน
ที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจนที่ตองปฏิบัติ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณของแตละกลุม
บุคคล กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเริ่มจากการฝกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดรับ การแนะนํา
หรือการรวมทีม วิจัยกับนัก วิจัยอาวุโ ส การเขารวมประชุมวิชาการ การชวยใหคําปรึกษาวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัยกับ
นักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไดรับความรูและประสบการณที่มี
คุณคา
อยางไรก็ตาม การพัฒ นาสมรรถนะอาจารยและนัก วิจัยที่มีป ระสิท ธิภาพที่สุดคื อ
การสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมที่ประกอบดวยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลัง
ปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูชวยวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและตอเนื่อง
3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของแกอาจารยและ
นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด
3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจยั เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการใหรางวัลสําหรับ
นั ก วิ จั ย ที่ มี ผ ลงานดี เ ด น การจั ด บรรยากาศและการบริ ก ารต า งๆในสถาบั น ให เ หมาะสมและจู ง ใจ
แกการคนควาวิจยั และผลิตงานสรางสรรค เปนตน
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4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังนั้น สถาบันจึง
ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพื่อใหนักวิจัยเหลา นี้มีโอกาสสรางผลงาน ที่
สามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสถาบันในโอกาสตอไป
สําหรับการเสนอขอทุนวิจยั จากแหลงทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน เชน
การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ทั้งแหลงทุนภายในประเทศและตางประเทศ
ที่อาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดใหมีคณะผูเชี่ยวชาญเปนพี่เลี้ยง
ตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหลง ทุนตางๆ และชวยเหลือ
ปรับปรุงโครงการเหลานั้นใหเหมาะสม เพื่อมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน
สถาบั น ควรจั ด หาทรั พ ยากรและหรื อ จั ด หาแหล ง สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรอย า งเพี ย งพอ
ทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการ
วิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมการวิจัย ดังนี้
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถผลิตผลงานระดับสากล หรือผลงาน
ตามความตองการของประเทศ หรือของทองถิ่นอยางตอเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและ
งานสร างสรรคข องนั ก ศึ ก ษาบัณ ฑิ ตศึ ก ษา และของนั ก วิ จั ยหลัง ปริญ ญาเอก 4) งบประมาณสนั บ สนุ น
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) เปนตน
5.2 หองปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับ งานวิจัยแตล ะประเภทที่เปนจุดเนนของสถาบัน
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน ศูนยเครื่องมือระดับสูงที่จําเปนที่หลาย
หนวยวิจยั หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือหากไมมีศูนยเครื่องมือระดับสูงดังกลาว ก็ตอ ง
จัดระบบผานเครือขายทั้งในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอื่นได เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอ
การวิจัยของนักวิจัย
5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard
copy) และสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ เ พี ย งพอแล ว ยั ง หมายรวมถึ ง การสนั บ สนุ น การจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
การสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปรวม
ทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ที่สอดคลองกับงานวิจัยของ
อาจารย โดยเฉพาะในชวงลาเพื่อเพิ่ม พูนประสบการณท างวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารย
ในมหาวิทยาลัยวิจัย
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูล ขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปนี้
1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2) ขอมูลดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคของสถาบัน ทั้ง ปจ จุบันและผลงานที่ผานมา 3) ขอมูล ดานแหลง เผยแพรผ ลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการสนับสนุน
ของสถาบันในการเผยแพรผลงาน 4)ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการนําผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึง การสง เสริมดานการจดสิท ธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขาย
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา 5) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ และแนวปฏิ บั ติ อื่ น ๆ ของสถาบั น
ที่เกี่ยวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค
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6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
สถาบันจัดใหมีร ะบบประเมินผลสําเร็จ ของการสนับสนุนทุก ดานอยางสม่ําเสมอ โดยการ
มีสวนรวมของอาจารยและนักวิจัย เชน การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย ทั้งในประเด็น งานวิจัยเสร็จ
ทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหลง
ทุ น ภายนอกได ใ นโอกาสต อ มา หรื อ การประเมิ น แหล ง ค น คว า สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ในประเด็ น
ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับ งานวิจัยของอาจารย และนักวิจัยในปจ จุบัน หรือการประเมินระบบ
สารสนเทศในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน
สถาบันนํา ผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับ ปรุง โดยกําหนดกิ จ กรรมที่ต องทําเพื่ อ
การปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ตองใชหากจําเปน
กําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
ตามที่กําหนด
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัย หรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพ
ปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
(เฉพาะกลุม ข และ ค 2)
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสรางความ
ร ว มมื อ กั บ องค ก รภายนอกโดยวิ ธี ก ารต า งๆ เช น การจั ด หาข อ มู ล สารสนเทศของกลุ ม เป า หมาย
การสนทนากับกลุมเปาหมายที่สําคัญ (focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกรภายนอก การใชขอมูล
ปอนกลับ (feed back) จากความรวมมือที่มีอยูเดิม
วัตถุป ระสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีทั้งการรวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบ น
พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือเพื่อตอบโจทยของหนวยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการรวมใชทรัพยากรทั้ง
สถานที่ บุคคล อุปกรณ หรือทรัพยากรอื่นๆ
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.)
:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไป
ยัง คณาจารย นัก ศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันตองจัดระบบ
สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
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2. มีร ะบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจ ากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. มีก ารประชาสัม พันธและเผยแพรองคความรูจ ากงานวิจัยหรื องานสรางสรรคที่ไดจ ากขอ 2
สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4. มีก ารนําผลงานงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ไปใชใหเ กิดประโยชน และมีก ารรับ รองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
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. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทาง ขั้ นตอน และหลั ก เกณฑ ตลอดจนกํา หนดผูรั บ ผิ ด ชอบในการสนั บ สนุ น
การตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review
ในประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอใน
ที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของ
อาจารยและนักวิจัย ที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเขารวม
ประชุม เสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรง านสรางสรรค 4) การจายคาตอบแทนสําหรับ ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ทั้งนี้การ
สนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของแตละสถาบัน
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เพื่อใหเปนองคความรูท ี่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจ ากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุม บุคคลเปาหมายโดยยังคง
ความเชื่อถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย คัดสรรคผลงานที่นาจะเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดใหมีการสัมภาษณ
อาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูที่นาสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเขาใจได จัด
หมวดหมูความรูที่ไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร
3. มีก ารประชาสั ม พันธแ ละเผยแพรอ งค ความรู จากงานวิจั ย หรื องานสร า งสรรคที่ ไ ด จากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
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นําองคความรู ที่ได จ ากการวิเ คราะหสัง เคราะห ผ ลงานวิ จัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2
เผยแพรสูส าธารณชนผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบในเชิง รุก โดยเริ่ม จากการวางแผนประชาสัม พันธให
เหมาะสมกับกลุม เปาหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนตลอดจนการติดตามขอมูลปอนกลับนอกจากนั้น
การ ปร ะชา สั ม พั น ธ อ า จร วมถึ งก าร สร า งเ ครื อข า ยเ ผยแพร ผล งาน วิ จั ยแล ะง าน สร า งส รร ค
โดยเชื่อมโยงกับ ศิษยเกา ชุมชน และองคกรภายนอกทั้ง รัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่คาดวา
จะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับ สนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชป ระโยชน เชน 1) กําหนดขั้นตอน
วิธีการ และผูรับผิดชอบเพือ่ เปนสื่อกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบแสวงหา
งานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ตองการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จาก
สถาบัน (consultancy) และประสานงานตอไปยังผูว ิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเริ่ม ประสานงาน หรือสงเสริมการนํา
ผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติบุคคล (start up company)
เปนตน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบใน
การสนับสนุนการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ แกอาจารย
นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตลอดจนสนับสนุน
ในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
นอกจากนั้ น ควรมี ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการรั ก ษาสิ ท ธิ ป ระโยชน
ของอาจารย นัก วิจัยและของสถาบันในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุร กิจที่เ ปนผลจาก
งานวิจัย โดยเปนหลักเกณฑที่โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกฝาย
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร
(เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู และอํานวย
ความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบตั รแกอาจารย และนักวิจัยในประเด็นตางๆ เชน 1) การใหความรู
และคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญ ญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝก อบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกให
คําปรึกษา 2) ชวยรางคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอกรทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงาน
เทียบเทาในตางประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใชประโยชนเชิง
พาณิชย เปนตน
ตัวบงชี้ที่ 4.3

:

เงิ นสนั บสนุนงานวิจั ย หรื องานสร า งสรรคต อจํ า นวนอาจารย ป ระจํ า
และนักวิจัยประจํา (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา
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คําอธิบายตัวบงชี้
:
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงิน
จากภายในสถาบันและที่ไดรับ จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับ สนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปน
ตัวบงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมทีเ่ นนการวิจัย
เกณฑการประเมิน
:
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน
คะแนนระหวาง 0 - 5
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

= 50,000 บาทขึ้นไปตอคน

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
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 และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวม
ผูลาศึกษาตอ
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2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณ
นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมี
หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูร วมวิจัยของแตละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บคุ ลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัย
เปนผูดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
คําอธิบาย
การวิจัยเปนพันธกิ จ หนึ่ง ที่สํา คัญ ของของสถาบั นอุดมศึก ษา การดํ าเนินการตามพันธกิจ อยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
และมีก ารเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิม พและจํานวนผลงาน
สรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
งานวิ จั ย ที่ เ ผยแพร ใ นที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ หมายถึ ง การนํ า เสนอบทความวิ จั ย ในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิ ชาการ (Proceedings) ระดั บ ชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ดทํ ารายงาน หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม
ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25
งานวิ จั ยที่เ ผยแพรในที่ ป ระชุ ม วิ ชาการระดั บนานาชาติ หมายถึ ง การนํ าเสนอบทความวิ จั ยในที่
ประชุ ม วิ ชาการและบทความฉบั บ สมบู ร ณ (Full Paper) ได รั บ การตี พิ ม พ ในรายงานสื บ เนื่ องจากการ
ประชุมวิชาการ (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 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่ มีชื่ อปรากฏอยู ในฐานข อมู ลสากล ได แก ฐานขอมูลการจั ดอั นดั บวารสาร 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 หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
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120

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
- มีการตีพิม พในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ นานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
0.50
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.
0.75
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู
ในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
1.00
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู
ในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) 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 และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณา
ดวย
*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 เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุม อาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงแพร ไมจําเปนตองไปแสดงใน
ตางประเทศ
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
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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
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา ทั้ง ที่ป ฏิบัติง านจริง และลาศึกษาตอตามปการศึกษา หรือปป ฏิทินที่ตรงกับปก ารศึก ษา พรอมชื่อ
เจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และคาน้ําหนักของแตละ
บทความวิจัย
2. จํา นวนและรายชื่ อ ผลงานสรา งสรรค ที่ เผยแพรใ นระดั บชาติห รือ ระดั บ นานาชาติ ทั้ งหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อ
สถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และระบุรูปแบบของ
การเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนักของแตละผลงานสรางสรรค
3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย
หมายเหตุ แหลง เผยแพรและรายชื่อวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจ ากประกาศของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 6

:

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.)

คําอธิบาย
การวิ จั ยเปน พั นธกิ จ หนึ่ง ที่ สํา คั ญ ของของสถาบัน อุ ดมศึก ษา การดํา เนิน การตามพัน ธกิ จ อย า ง
มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
และมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการ
วิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555
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งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสู
การแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏ
ชั ด เจนถึ ง การนํ า ไปใช จ นก อ ให เ กิ ด ประโยชน ไ ด จ ริ ง อย า งชั ดเจน ตามวั ต ถุ ป ระสงค และ/หรื อ ได รั บ
การรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หนวยงานภายนอกสถานศึกษา
ประเภทของการใชประโยชน จากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสู การแก ปญหาได
อยางเปนรูปธรรม มีดังนี้
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณะในเรื่อง
ต างๆ ที่ ทํ าให คุ ณ ภาพชี วิ ต และเศรษฐกิ จ ของประชาชนดี ขึ้ น ได แก การใช ป ระโยชน ด านสาธารณะสุ ข
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจาผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําเขาไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เปนตน
3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือ
ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและประเมินไว
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง หนวยงาน
หรื อองค ก ร หรื อชุม ชนภายนอกสถานศึก ษาระดั บ อุดมศึ ก ษา ที่ มี การนํ างานวิ จัยหรืองานสร างสรรคของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน
โดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา
การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาที่ใชจะเปนตามป
ปฏิทิน หรือปงบประมาณ หรือปการศึกษา อยางใดอยางหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล ในกรณีที่
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวน
ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
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จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้ หมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชือ่ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใช ประโยชน ชื่อ
หนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้
-การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนใน
เรื่องตางๆที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดาน
การบริห ารจัด การสํ า หรั บ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม(SME) ด า นการส ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย
ภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
- การใชประโยชนเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปน
ขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆโดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน เปนตน
- การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือ
ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
- การใชป ระโยชนท างออมของงานสรางสรรค ซึ่ง เปน การสรางคุณ คาทางจิตใจ ยกระดับ จิต ใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและประเมินไว
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้ง หมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
ตัวบงชี้ที่ 7 :

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.)

คําอธิบาย
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะทอนถึง สมรรถนะในการศึก ษา คนควา วิเคราะห สัง เคราะห วิจัย
การปฏิบัติจริง และไดนําไปใชในการแกปญ หา หรือพัฒนางานในหนาที่จ นเกิดผลดีตอการพัฒ นาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผานกระบวน
การกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการหรือเทียบเทา
ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความทางวิชาการ(Academic Paper) ตํารา (Textbook) หนัง สือ
(Book) ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บทความทางวิช าการ หมายถึง เอกสารทางวิช าการที่เ รียบเรีย งอย างเปนระบบ มีข อความรู
ที่สะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทํา
ในรูปของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน
- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เ รียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสัง เคราะหความรู
ที่เกี่ยวของ และแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรูไปสูวงวิชาการหรือผูอานทั่วไป
โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชา
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หนึ่ง ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของ
ผูเขียนที่เสริมสรางปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวเนื่อง
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ หนังสือ หรือตําราทาง
วิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และผลงานจะตองเกิน
รอยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีทมี่ ีการตีพิมพมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 ชิ้น
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
- ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
1.00
- ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ

x 100

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารย
ประจํา รายปตามปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของ
ผลงาน ป ที่ ผ ลงานแล ว เสร็ จ ป ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพจากหน ว ยงานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ชื่ อ หน ว ยงาน
ที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คาน้ําหนักของผลงานวิชาการแตละชิ้น โดย
รายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน
2. จํานวนอาจารยป ระจํ าทั้ง หมดในแตละปการศึก ษา โดยนับรวมอาจารย ที่ ล าศึ ก ษาตอ ทั้ง นี้
ใหรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแกสงั คมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูป แบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม
โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง
รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบ
คําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลวสถาบัน
ยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือเพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายได
ของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย
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 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/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
:
การบริก ารทางวิชาการแกสั ง คมเป นภารกิจ หลัก อยางหนึ่ง ของสถาบั น
อุดมศึก ษา สถาบันพึง กําหนดหลัก เกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการ
จัด โครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการขับ เคลื่ อนระบบดัง กลาว การใหบ ริก ารทางวิชาการตองมี
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ความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
หมายเหตุ
:
ตามเกณฑขอ 2 และขอ 3

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มี ก ารวางแนวทาง ขั้ น ตอน และหลั ก เกณฑ ข องการให ก ารบริ ก ารวิ ช าการด า นต า งๆ
ที่สัม พั นธกั บ พัน ธกิจ ของสถาบัน มีน โยบายส ง เสริม สนับ สนุน และจูง ใจให อาจารย บุค ลากรทุก ระดั บ
มีความพรอมทั้งในดานความรู ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการ
วิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของ
การใหบริการ กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทน
ระหวางภาระงานดานตางๆซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชน สังคมตาม
ความถนัดและจุดเนนของสถาบัน
ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน
ประจําดานอื่นๆของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปนโครงการหรือ
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
มีก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ชาการกั บ การวิ จั ยอย า งเป น ระบบ เช น 1) มี ก ารนํ า
ผลการวิ จั ยไปสู ก ารใชป ระโยชนจ ริ ง ที่ต อบสนองความต อ งการของทุ ก ภาคสว นในทุ ก ระดั บ และ 2)
127 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

นํ า ความรู ประสบการณ จากการให บ ริ ก ารกลั บ มาพั ฒ นาต อ ยอดไปสู ก ารพั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม
ผานกระบวนการวิจัย เปนตน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
กับ การเรียนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับ บริการ และนัก ศึก ษา ซึ่งเปนทั้ง
ผูใหบ ริ ก ารและผูรับ บริก าร ทั้ง ในระดับ แผนการดําเนิน งาน เปาหมายของสถาบัน ความรวมมือ รวมใจ
ของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริ ง และเปนไป
ตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนดไว
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
สถาบั นนําผลการประเมินไปพัฒ นาแผน พัฒ นากระบวนการ และผลสัม ฤทธิ์ที่ได อยา ง
สม่ําเสมอและเปนรูปธรรม
ตัวบงชี้ที่ 5.2

:

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
ความสามารถในการให บ ริก ารทางวิช าการในลั ก ษณะห วงโซ คุณ ภาพ
ที่สนองความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพ
ตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและ (3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความตองการของชุม ชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
5. มีก ารพัฒ นาความรูที่ไดจ ากการใหบริก ารทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
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
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีก ารสํ า รวจความตอ งการของชุ มชน หรื อภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน หรื อหนว ยงานวิช าชี พ เพื่ อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน
และความเชี่ยวชาญของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิช าการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
สถาบันมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการ มารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสรางเครือขาย
(Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถานประกอบการในการนํา
ผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงปญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใชพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ
หรือสวนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนําและจัดใหมีชองทางในการสื่อสาร ทําความ
เขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวาสอดคลองกับ
ความตองการของผูรับบริก ารทั้งทางตรงและทางออม มีการประเมินผลที่เกิดกับ นักศึก ษา อาจารย และ
บุคลากรผูใหบริการ ทั้งในดานการนําความรู ความเชี่ยวชาญไปใชประโยชน การสื่อสาร การชี้แจงแนะนําให
ผูรับบริการและประชาชน
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
มีก ารนําผลการประเมินการใหบ ริก ารทางวิช าการไปพั ฒ นาคุณภาพมาตรฐานของการ
ใหบ ริ ก าร ระบบและกลไกการใหบ ริก าร ซึ่ง ประกอบดวยรูป แบบการใหบ ริก าร ขอบเขตการใหบ ริก าร
คาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการ
ใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลที่ชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสูสาธารณชน
สถาบันมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดกระบวนการใน
การถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน ซึ่ง รวมทั้ง ผูเ รียนดวย จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
เผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตาง ๆ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการบริการวิชาการ
เผยแพรสูสาธารณะ
ตัวบงชี้ที่ 8

:

การนํา ความรู และประสบการณจากการให บริการวิช าการมาใชในการพั ฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.)

คําอธิบาย
การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม
หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนา
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ความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการที่มี คาตอบแทน
และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน
การนําความรูและประสบการณจากการใชบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ
1. การพัฒนาการเรียนการสอน
2. การพัฒนาการวิจัย
ในการประเมินตัวบงชี้นี้ตองมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนีใ้ นแตละโครงการไมจําเปนตองมีทั้งสอง
ประเภท และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน
วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ตามแผนทีส่ ภาสถาบันอนุมัติ

x 100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู
และประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนไปตอยอดพัฒนาเปนหนังสือ
ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม
2. โครงการบริ ก ารวิ ชาการที่ นั บในตัวตั้ งจะต องมี ผลการบู ร ณาการเสร็จ สิ้ นในปที่ ป ระเมิ น และ
โครงการวิชาการที่ เ ปนตั วหารเปน โครงการบริก ารวิช าการที่ดํา เนิน การในปที่ ป ระเมิน โครงการหนึ่ง ๆ
จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัยก็ได
3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการ
ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 9
:
ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.)
คําอธิบาย
โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัด
ขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขนึ้
แกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตาม
ศักยภาพของตน
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ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
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 งผลการดํา เนิ น งานตามกิ จกรรมหรื อ โครงการโดยผู นํา หรื อ สมาชิ ก ของชุ ม ชน
หรือองคก รไดเ รีย นรูแ ละดํา เนิน กิจ กรรมอยา งตอ เนื่อ ง และพัฒ นาตามอัต ลั ก ษณแ ละวัฒ นธรรมของ
ชุม 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 ส ร า ง
ประโยชน 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 สํา หรับ สถานศึก ษาระดับ อุด มศึก ษาที่ดีรับ การประเมิน ป 2555 เปน ตน ไป สามารถใช
โครงการ/กิจ กรรมใหมที ่ป รากฏอยูใ นแผนระยะยาวโดยไดร ับ การอนุม ัติจ ากสภาสถาบัน วา เปน
โครงการ/กิจ กรรมที่ตอ เนื่อ งในอนาคตและจะยั่ง ยืน เขม แข็ง สามารถพึ่ง พาตนเองได โดย สมศ.
จะพิจ ารณาใหคะแนนลวงหนา
ตัวบงชี้ที่ 18 : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ (สมศ.)
ตัวบงชี้ 18.1 การบูรณาการการเรียนการสอนจากการบริการวิชาการ/ หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ 18.2 การทํากิจกรรมหรือโครงการรวมกับชุมชน ทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญ
 หาสังคมในดานตางๆ
อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรัก ชาติ บํารุง ศาสนาและเทิดทู น
พระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล
เศร ษฐ กิ จ ก า รพ ร อ มรั บ กา ร เ ป น ส มา ชิ ก สั ง คมอ า เ ซี ย น
พ ลั ง ง าน สิ่ ง แวด ล อ ม อุ บั ติ ภั ย
สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการนอม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยางเปนตน
131 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

ทั้ง นี้ ประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญ หาสัง คมที่ส ถาบันอุดมศึก ษาเลือกดําเนินการโดยไดรับ ความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 18.1 : การบูรณาการการเรียนการสอนจากการบริการวิชาการ/หรืองานวิจัย (สมศ.)
ความสอดคลอง : กลุม ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญ
 หาของสังคมใน
ดานตางๆ (สมศ.)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
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 อ กิ จ กรรมที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได ดํ า เนิ น งานที่ มี ป ระโยชน แ ละสร า งคุ ณ ค า ต อ
สถานศึก ษา มีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย
รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงาน
โดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุก
4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมจาก
การดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของสถาบันก็
ได ทั้งนี้ตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการวมกับสถาบันก็ได
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณี ที่ ค ณะดํ า เนิ น การร ว มกั บ สถาบั น และมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การ ผลการประเมิ น
จะพิจารณาขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
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ตัวบงชี้ที่ 18.2 :
การทํากิจกรรมหรือโครงการรวมกับชุมชน ทองถิ่นเพือ่ การพัฒนา (สมศ.)
ความสอดคลอง : กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในดานตาง ๆ (สมศ.)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสถาบัน
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
1
-

2
ปฏิบัติได
1 ขอ

3
ปฏิบัติได
2 ขอ

4
ปฏิบัติได
3 ขอ

5
ปฏิบัติได
4-5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได ดํ า เนิ น งานที่ มี ป ระโยชน แ ละสร า งคุ ณ ค า ต อ
สถานศึก ษา มีบทบาทในการชี้ นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย
รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงาน
โดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุก
4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมจาก
การดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของสถาบันก็
ได ทั้งนี้ตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการวมกับสถาบันก็ได
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ขอมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับพันธ
กิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขนึ้
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 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
:
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการ
บริหาร
จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
ตามจุดเนนของสถาบันอยางมีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล มีก ารบูร ณาการการทํานุบํารุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
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6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
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
สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี
ระบบสงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ และมีผลลัพธชัดเจน
ตามแนวทางที่กําหนดไว เชน มีก ารกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม การกําหนด
ผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางาน
ศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางเปน
ระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานดา นทํา นุบํา รุงศิล ปะและวัฒ นธรรมกับการจั ดการเรีย นการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
สถาบั น สนั บ สนุ น ให มี ก ารนํ าการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไปบู ร ณาการร ว มกั บ
การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขา
กับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองคการนักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มีหอศิลป
หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสารระดับหนวยงาน
ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน
3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับหนวยงาน
หรือองคกรอื่น มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนระบบอย าง
ชัดเจน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
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5. มีการนํา ผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํา นุบํา รุงศิล ปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA
5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสูการ
ปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
6. มีการกํา หนดหรื อสรา งมาตรฐานคุ ณภาพด า นศิล ปะและวั ฒนธรรมและมี ผลงานเปนที่ย อมรั บใน
ระดับชาติ
6.1 สถาบั นมีก ารกํา หนด/การสรางมาตรฐานด านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม โดยมีก ารใช
ผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสูสาธารณะ
6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิล ปนแหง ชาติ มีบุคลากรไดรับ เชิญ เปน
วิทยากรหรือเปนที่ประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร างสรรค ดา นศิล ปะและวั ฒ นธรรมโดยมี
การเผยแพรทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ไดรับการอางอิง เปน
ที่ยอมรับ
ตัวบงชี้ที่ 10 :
คําอธิบาย

การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

ศิล ปะและวัฒ นธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตในที่ดีง ามของบุคคลและสังคม เปน
พันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพื่อให
สังคมในสถานศึกษาอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรัทธา และเปนที่
ยอมรับของสังคม การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่องที่มั่นคงและ
ยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได
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
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒ นธรรม พรอมรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน
ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการ
วิเคราะหผล เปนตน
5. รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หนวยงานที่เปนที่ยอมรับ
ตัวบงชี้ที่ 11 :

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

คําอธิบาย
ศิล ปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับ ความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูป แบบวิถีชีวิตและสัง คม โดยมี
ลักษณะที่เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให
ความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษา และสราง
ใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงามอยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม
ประเด็นการพิจารณา
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี
ความสุนทรีย
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การจัดใหมีพื้นที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยาง
สม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
เกณฑการใหคะแนน
1
ปฏิบัติได 1 ขอ

2
ปฏิบัติได 2 ขอ

3
ปฏิบัติได 3 ขอ

4
ปฏิบัติได 4 ขอ

5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลัก ฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจ กรรมที่พัฒ นาสุนทรียภาพดานศิล ปะและ
วัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการในแตละปการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม
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3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และ
ความสวยงาม
4. รายงานสรุป ผลการประเมินการจัดใหมีพื้นที่ และกิจ กรรมทางวัฒ นธรรมที่เ อื้อและสง เสริ ม
ใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4
หมายเหตุ 1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก
2.สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3.สวยงาม หมายถึง มีก ารจัดแต ง อาคาร สภาพแวดลอ มอยางเหมาะสม สอดคลองกับ พื้น ที่
แวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

หลักการ

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการ
กํากับ ดูแลการทํางานของสถาบันใหมีป ระสิท ธิภาพ สถาบันอุดมศึก ษาจะตองบริห ารจัดการดานตางๆ
ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
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. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติร าชการตามคํารับ รองการปฏิ บัติร าชการ สํา นัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุ ดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 2552-2553
7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบงชี้ ทั้งสิ้น 6 ตัวบงชี้ (สกอ. จํานวน 4 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 2 ตัวบงชี้)
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบ ริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.)
7.2 การพัฒนาสถาบันสูส ถาบันเรียนรู (สกอ.
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.)
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

138

12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.)
13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 7.1
:
ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.)
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
:
ปจจัยสนับสนุนทีส่ ําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือสภา
สถาบั นและผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของสถาบั นนั้น ๆ หากสภาสถาบั นและผู บ ริ ห ารมี วิสัยทั ศน เปนผู นําที่ ดี
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน
ไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
เกณฑมาตรฐาน
:
1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
3. ผูบริหารมีก ารกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่ม อบหมาย รวมทั้ง สามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวน
เสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามทีก่ ฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่
กําหนดลวงหนา
1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตาง ๆ อาทิ ขอบังคับที่วา
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ดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบ
ทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณของสถาบัน เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ที่มีตอสถาบันกอนจะปฏิบัติ
หนาที่
1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหาร
สถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานตอ
สาธารณชน
2. ผูบริหารมีวิสัย ทัศน กํา หนดทิศทางการดํา เนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน
2.1 ผูบริหารและสภาสถาบัน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศนพันธ
กิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้ คุณภาพ (KPI) ของงานที่
ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองคกร เชนการสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมีโอกาสศึกษา
เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู 2) มิติการพัฒนา หรือการ
ปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ทิศ
ทางการสงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการ
หรือ ผูมีส วนได สว นเสี ยเชน ความพึ ง พอใจของผูใ ชบัณ ฑิต โดยคํา นึง ถึง ความคุม คาของการใช จายเงิ น
งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบัน
อยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล และการรายงานขอมูล กับประโยชนที่จะ
ไดรับ
2.2 ผูบ ริ ห ารสรา งระบบและกลไกการถ ายทอดนโยบาย วิ สัย ทัศ น และแผนกลยุท ธ
ใหหนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน
2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ
2 ครั้ง และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการ
ประชุมผูบริหารอยางนอย ปละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
สภาพการณยิ่งขึ้น พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุก
ระดับที่เกี่ยวของ
3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของสถาบันอยางครบถวน
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใน
รอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดยใชสื่อตาง ๆ ที่ตรง
กับกลุมเปาหมาย
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4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํา นาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจใน
การตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และตรวจสอบ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเสี่ยงอยูระดับในที่
ยอมรับได
4.3 ผูบ ริห ารมี ก ารสง เสริม สนับ สนุนกิ จ กรรม เพื่อเปนการสรางขวัญ และกํ าลัง ใจต อ
บุคลากรเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
โครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (lean organization) เปนตน
5. ผูบริหารถา ยทอดความรู และสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให
สูง ขึ้ นอย างตอเนื่อ งหรื อเพิ่ม ศั ก ยภาพในการทํา งานใหบ รรลุวัต ถุป ระสงค เช น การสอนงานที่ ห น า งาน
(on – the – job training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
5.2 ผูบริหารในระดับตาง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู
และถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางเครือขาย
ชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เปนตน
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย
6.1 ผูบ ริห ารควรยึดหลัก ธรรมาภิบ าลเปนเครื่องมือในการบริห ารการดําเนินงานของ
สถาบันใหไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยใหสอดคลองทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตห ลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุก ฝาย
ที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
6.3 ผูบริห ารมีก ารเปดเผยประวัติ มีร ายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผล การ
ทํางานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป
6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนํา ผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม
7.1 สภาสถาบัน ประเมินผลการบริห ารงานของสถาบันและผูบ ริห ารตามที่ร ะบุไ วใ น
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหาร
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทํารวมกันระหวางสภาสถาบันและผูบริหาร
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7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กลาวคือใช
หลักการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือปรับปรุงสถาบัน
ใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง
7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ
จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 7.2
:
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.)
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
:
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุง สูส ถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการ
รวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อให
ทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูใน
สถาบันประกอบดวยการระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน
การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่ส อดคลองกับแผนกลยุท ธ
ของสวนงานอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
2. มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มี ก ารแบ ง ป น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จ ากความรู ทั ก ษะของผู มี ป ระสบการณ ต รง ( tacit
knowledge) เพื่อ คน หาแนวปฏิ บัติ ที่ ดีต ามประเด็นความรู ที่กํ าหนดในข อ 1 และเผยแพรไปสูบุ คลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ที่เ ปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒ นาและจัดเก็บ อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลัก ษณอั ก ษร
(explicit knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
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
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท ี่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
1.1 สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ของสถาบัน วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดที่ตองการ เพื่อนํามาใชในการกําหนด แผน
ยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
1.2 บุคคลที่เ กี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิก ารบดี
ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนางาน ที่กํากับดูแลดานยุทธศาสตร
หรือกลยุทธที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมทั้งดานอื่นๆ ที่เปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน
1.3 สถาบั น ควรมี เ ป า หมายในการจั ด การความรู โดยเน น เรื่ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรูที่สถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตร
และวิธีการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบันเปน
ตน
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
2.1 กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย อยางนอยควรเปนบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารย หรือ
นักวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมทั้งดานอื่นๆ ที่สถาบันมุงเนน
2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของอาจารย
หรือนักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่สะทอนอัต
ลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองค
ความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผู มีประสบการณตรง (tacit knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด
3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ และ
ผลงานทางดานวิจัย รวมทั้งผลงานดานอื่นๆ ที่สถาบั นมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
อยางสม่ําเสมอผานเวทีตาง ๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรู
เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
3.2 สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน เชน การ
สงเสริม ใหมีชุม ชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทั้งระหวางหนวยงานภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบัน เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอยาง
เหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที่
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4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท ี่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่
เปนแนวปฏิ บัติที่ ดีม าพัฒ นาและจัดเก็บ อยา งเปนระบบโดยเผยแพรอ อกมาเปนลายลัก ษณอั กษร
(explicit knowledge)
4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลง เรี ยนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒ นาและจัดเก็บ อยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเ พื่อใหบุคลากร
กลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย
4.2 ควรมีก ารใชป ระโยชนจ ากเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภาพการบริห าร
จัดการ และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองให
เกียรติแกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปนลาย
ลัก ษณ อั ก ษร (explicit knowledge) และจากความรู ทั ก ษะของผู มี ป ระสบการณ ต รง (tacit
knowledge)
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผูรับผิดชอบควร วิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตาง ๆ เชน นวัตกรรมที่
ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
หนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย
5.2 ผูรับ ผิดชอบควรขยายผลการปรับ ใชไปยัง หนวยงานต างๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัย
5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู
มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน
5.4 ผูรับ ผิ ดชอบควรสรุป ผลสัม ฤทธิ์ที่เ กิ ดขึ้น ตามเปาประสงค ที่กําหนดไว ในประเด็ น
ยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 7.3

:

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่
สอดรั บ กั บ นโยบายและการวางแผนระดั บ สถาบัน เพื่ อ ให เ ป น ระบบที่ ส มบู ร ณส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหารการวางแผน และการ
ตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความ
สะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุม การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
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.มีแผนระบบสารสนเทศ (Information system plan)
1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปดวยผูบริหาร
ดานระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
1.3 ระบบสารสนเทศที่ นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด วยรายละเอียด
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย
- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ
- ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของสถาบัน
- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศที่มีอยู
ในปจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตล ะระบบ ทั้ง hardware software
(system software และ application software) database people ware และ facilities อื่นๆ
- งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ
- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศที่นําขอมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เปนตน
มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เปนพันธกิจของสถาบันไดอยาง
ครบถวน ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอื่น ๆ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใช
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
3.1 ผู รั บ ผิ ดชอบควรจั ดทํ าแบบประเมิ นความพึ ง พอใจของผู ใช ร ะบบ รวมทั้ ง กํ าหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจทุก
ครั้งที่มีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน
3.2 ผูรั บ ผิ ดชอบด านระบบสารสนเทศของสถาบั นควรดํ าเนิ นการประเมิ นความพึ ง ใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศ
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว
5.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด ได แ ก ระบบฐานข อ มู ล ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึก ษา บุคลากร และหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษา เปนตน

ตัวบงชี้ที่ 7.4

:

ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีร ะบบบริห ารความเสี่ยง โดยการบริหารและ
ควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน
หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูใน
ระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและ
โอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน
เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีก ารปรับ ปรุง ระบบอยางตอเนื่องและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการแตงตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผบู ริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบ พันธกิจหลักของสวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของสถาบัน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
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- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสีย่ งดานการปฏิบัตงิ าน เชน ความเสีย่ งของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย
และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห

ในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
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

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุก ารณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบป
การประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง
ภาพลัก ษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันใน
การควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบ
ที่ชัดเจน
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารยบุคลากรภายใน
สถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดขึ้นได แตไมพบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว
2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ เชน
คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และ
เกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน
3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลัก สูตรหรือไมส ามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึก ษาของสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาไดสง ผล
กระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการประเมิน
เปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน
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การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริห ารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกําหนดไว
ลวงหนา

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํา งานบริหารความเสี่ย ง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
1.1 มีก ารแตงตั้ ง คณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบ ริห ารระดับ สูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบาย
หรือแนวทางในการดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
สถาบัน
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตาง ๆ เชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- ความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และสงผลกระทบตอสถาบันดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และ
ทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ
2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
คน อาคารสถานที่ อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนตน
2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบ
จากความเสี่ยง
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงทีไ่ ดจากการวิเคราะหในขอ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่ํา ได
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ
เสี่ยงในอดีต หรือความนาจะเปนที่จ ะเกิดเหตุก ารณในอนาคต โดยคาดการณจ ากขอมูล ในอดีต รวมถึ ง
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสีย่ ง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณเสี่ยง
ดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน
ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดยต องกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุด
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัว
เงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภาสถาบัน
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ป ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางการแก ไ ข พร อ มข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แผนการดํ า เนิ น งานต อ
สภาสถาบัน
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยง
ในรอบปถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ เหลืออยูหลังการจัดการ ความ
เสี่ยงและขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบาย หรือสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหนวยงานกํากับ
ตัวบงชี้ที่ 12

:

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.)

คําอธิบาย
สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป น องค ก รหลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ต อ งมี บ ทบาทสํ า คั ญ
ในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไก
และกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา
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รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
การพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน
การประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน า ที่ ข องสภาสถาบั น จะมุ ง เน น
การประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หน า ที่ แ ละบทบาทของสภาสถาบั น การบริ ห า รและการจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล แล ะ
การดําเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
ใช คา คะแนนผลการประเมิ น ผลการดํ าเนิ นงานของสภาสถาบั น (คะแนนเต็ ม 5) ที่ ครอบคลุ ม
5 ประเด็น ดังตอไปนี้
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น
ขอมูลประกอบการพิจารณา
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กําหนดในเกณฑการใหคะแนน
หมายเหตุ เปนการประเมินในระดับสถาบัน คณะไมตองประเมิน
ตัวบงชี้ 13

: การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบ ริหารสถาบัน

คําอธิบาย
การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการบริหารงาน
ตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถในการบริหารและ
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรื อหลั ก ฐานที่ แ สดงรายละเอี ยดการกํ า หนดหรื อ ทบทวนนโยบายการกํ ากั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของ
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
2. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงรายละเอี ย ดการดํ า เนิ น การตามระบบการกํ า กั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหาร
สถาบันไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เ ปนรูป ธรรมในการจัดการเพื่อใหเ กิดการควบคุม และตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
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3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เชน
ระบบในด า นนโยบายและแผน ด า นการบริ ห ารงานบุ ค ล ด า นการเงิ น และงบประมาณ โดยเฉพาะ
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน
4. เอกสารหรือหลัก ฐานที่แสดงใหเ ห็นถึง นโยบายของสถาบันที่กําหนดใหมีร ะบบการประเมิน
ผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา
หมายเหตุ 1. ระดับสถาบัน ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี
2. ระดับคณะ ผูบริห าร หมายถึง คณบดี หรือผูบ ริห ารของหนวยงานที่เ ทียบเทาคณะที่มีก าร
จัดการเรียนการสอน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเปนสิ่ง ที่สําคัญอยางหนึ่ง ของสถาบันอุดมศึก ษา ไมวาแหลง เงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของ
สถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการ
ทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความตองการใชเงินเพื่อ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับ
การวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้ง หมดตอจํานวนนัก ศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา
คาใชจายที่สถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของสถาบันหลังจากหัก
งบ (คาใชจาย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของ
งบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากทีป่ ฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิง
การบริห ารจัดการดานการเงินของสถาบันที่เนนถึงความโปรง ใส ความถูก ตองใชเ ม็ดเงินอยางคุม คา มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัตริ าชการของสํานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได
ตัวบงชีท้ ั้งสิ้น 1 ตัวบงชี้ (สกอ. 1 ตัวบงชี้)
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)
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ตัวบงชี้ที่ 8.1

:

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต อ งมี ร ะบบในการจั ด หาและจั ด สรรเงิ น อย า งมี
ประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน
ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันได
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสวนงานอยางตอเนื่อง
6. มีห นวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติ ดตามการใชเ งินใหเ ปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ : แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไป
กับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตาม
กลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการ
เงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให
เห็นอยางชั ดเจนถึง ที่ ม าของเงิน ทุนที่ต องการใช วาสามารถจัดหาไดจ ากแหลง เงินทุน ใด เชน รายได
คาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาค
จากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การ
แปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวย
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ในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกล
ยุทธของสถาบัน

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินที่
ตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหนาที่ดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชใน การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถาบัน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชซึ่งจะเปนงบประมาณ
ในการดําเนินการตามแผน และ กําหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน
เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตาง กอนที่จะนําขอมูล
เหลานั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุนและ
เพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย
2.2 มี แ นวทางในการจั ด สรรทรั พ ยากรตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดล ว งหน า และได รั บ
การยอมรั บ โดยทั่ว ไปของประชาคม ในกรณี ที่ มีห ลั ก เกณฑ ใ นการจั ด สรรทรั พ ยากรอยู แ ล วควรได มี
การทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของ
สถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทําใหรายไดรายจาย
เปนไปอยางเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจํา ปที่ส อดคลองกั บแผนปฏิ บัติการในแตล ะพันธกิจและการพัฒ นาสถาบั นและ
บุคลากร
สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปที่แตกตาง
กันไดแตอยางไรก็ตามหลังจากไดมกี ารจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนที่ที่จะนํางบประมาณประจําปเสนอ
สภาสถาบันควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆดังนี้
- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวในแตละปมากนอย
เพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของสถาบันแลว งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจมี ความ
เพียงพอมากนอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสถาบั นแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุล
อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลว
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สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใชในกิจกรรมของสถาบันในชวงถัดไป มีการนํารายงานทางการ
เงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
5.1 จั ด ทํ า รายงานการใช เ งิ น งบประมาณตามแผนการดํ า เนิ น งานเสนอผู บ ริ ห าร
เปนรายงานที่แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเ งินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจาก
การทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร
5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน
5.4 มีการวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑทสี่ ถาบันกําหนด
6.1 สถาบันการศึกษาที่ไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลว
ควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้น หากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไม ไดเขาตรวจสอบเปน
ประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป
6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผูตรวจสอบ
ภายใน อยางเปนทางการ
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา ขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผู บ ริ ห ารสามารถใช ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจช ว ยใน
การติดตามการใชเงิน จัดทํารายงานตางๆ ที่เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะห
สถานะทางการเงินของหนวยงาน
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กําหนด

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง
และมีก ระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเ กิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในที่เปน
ลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
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2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้ ทั้งสิ้น 2 ตัวบงชี้ (สกอ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 1 ตัวบงชี้)
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 9.1

:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การประกันคุณภาพการศึก ษาภายในเปนภารกิจ ของสถาบันอุดมศึก ษา
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ซึ่ง สถาบัน ต องสร า งระบบและกลไกในการควบคุ ม ตรวจสอบ ประเมิ น และพัฒ นาการดํ าเนิ นงาน
ของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและ
หนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทั้ ง การรายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพต อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และเป ด เผยต อ สาธารณชน
มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกัน คุณภาพการศึก ษาภายในถื อเปนส วนหนึ่ง ของกระบวนการบริห ารการศึก ษาที่ ตอ ง
ดําเนินการอยางตอ เนื่อ ง โดยมี ก ารสรา งจิต สํานึ ก ใหเ ห็ นวา เปน ความรั บ ผิด ชอบรว มกัน ของทุก คนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชีเ้ พิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
4. มีก ารดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มี
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ขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มี ร ะบบสารสนเทศที่ ใ ห ข อ มู ล สนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในครบทั้ ง
9 องคประกอบคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูม ีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช
บัณฑิต 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
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิช า หรือหนวยงานเทีย บเทา และดํา เนินการตามระบบที่
กําหนด
1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบ
เฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันใหมีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผูปฏิบัติ
แตละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ตองใหความสําคัญและ
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมทั้ง
กําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
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2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับ
คณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อใหไดคุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด
2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒ นาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานของ
สถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตทั้งนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน
และกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 ตัวบง ชี้ที่เ พิ่ม เติ ม ขึ้น ตามอั ตลัก ษณของสถาบันควรชี้ วัดคุณ ลัก ษณะที่พึ ง ประสงค
ครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ
3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. มีการดํา เนินงานดา นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา รายงานประจํา ปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกํา หนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในที่ส มบูรณครบถวน
โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พรอมทั้งเสนอ
มาตรการและแผนเรง รัดการพัฒ นาคุณภาพตามผลการประเมินในแตล ะป โดยสง รายงานใหตนสัง กั ด
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ / หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือรวม
รับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากป
กอนหนาทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูล สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ
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สถาบันควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชร วมกันไดทั้งระดับ
บุ ค คล ภาควิ ช า คณะวิ ช า และสถาบั น รวมถึ ง เป น ระบบที่ ส ามารถเชื่ อ มต อ กั บ หน ว ยงานภายนอก
ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และ
ผูใ ชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบั น ควรส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษา คณาจารย และบุ ค ลากรของสถาบั น เข า มามี ส ว นร ว ม
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึก ษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ
ผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน ผูรับ บริการดานการวิ จัย หรือ ชุม ชนผูรับบริการทางวิชาการของ
สถาบัน ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมกําหนด
ตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ดานการประกันคุณภาพ เปนตน
8. มีเครือขา ยการแลกเปลี่ย นเรีย นรูดา นการประกันคุณภาพการศึกษาระหวา งสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน
8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ทั้งในสวนของระดับสถาบัน
หรือคณะวิชา และในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และมีพัฒนาการดานตางๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกัน
อยางตอเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแตละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มี ก ารเผยแพร แ นวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ เ ป น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ ห กั บ
สาธารณชน และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน
9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
( D)”

หลักการ :

การจัดการศึก ษามีความสําคัญ ตอ การพัฒ นาคุ ณภาพของผู เ รียน กระทรวงศึก ษาธิก ารโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อใหผูเรียน
มีความรู ความสามารถ และประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เ กิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูให
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เกิดประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกดานหนึ่งคือการบม เพาะปลูกฝง ปลูกจิตสํานึก
ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารง
ตนอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข สถานศึ ก ษาควรจะได ป ระสานความร ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส ว น
จัดกิจ กรรมที่จ ะมุง เนน ภารกิ จ ที่จ ะกอ ใหเ กิดผลดัง กลาวตามนโยบาย 3 ดี ( 3 D) ได แก DEMOCRACY
ดานการสงเสริมประชาธิปไตย DECENCY ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และ
DRUG – FREE คือดานการสรางภูมิคมุ กันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
DEMOCRACY คือ การมีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัท ธาและเชื่อมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีง าม รูจัก ผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย 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 ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน
ตัวบงชี้ที่ 10.1

:

การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยมีการวางแผนการจัด
กิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความรวมมือกับทุก ฝาย และการ
ติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึก ษา 3 ดี (3D) การกํา หนดนโยบาย จัดทํ า
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังนี้
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
3. เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง กลไกการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
การสรางและพัฒนาเครือขาย การกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
4. รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนําผลไปพัฒนาปรับปรุง
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. สถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา
3 ดี (3D)
2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน
3. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
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4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและการบริการ มีโครงสรางสาระการเรียนรู แผนกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 3 ดี (3D)
5. มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสรางสรรคนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนอง
นโยบาย 3 ดี (3D) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
6. มีกลไกในการสรางและพัฒนาเครือขายใหมีสวนรวมและใหการสนับสนุนกิ จกรรมสงเสริม 3 ดี
(3D) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. มีร ะบบ กลไกและแผนการกํากับ ติด ตามประเมินผลที่ชั ดเจน พรอมรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลและการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. วางแผนพัฒ นาสถานศึก ษาตามแนวนโยบายสถานศึ ก ษา 3 ดี (3D) และสง เสริม สนั บ สนุ น
ทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติด
3. พัฒ นาคณาจารยและบุคลากรทางการศึ ก ษา ใหมีอ งคความรูและทัก ษะการปฏิบัติง านเพื่ อ
การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กํ า กั บ ติ ด ตามให ส ถานศึ ก ษาพั ฒ นาหรื อ มี น วั ต กรรมส ง เสริ ม ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไป
ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 10.2
ชนิดตัวบงชี้

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

:
ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติทjี ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคทงั้ 3 ดาน
:

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถานศึก ษาไดพัฒ นาคุณภาพของผูเ รียนทั้ง ในดานการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจ กรรม
พัฒนาผูเรียน โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิและหนาที่ของตน เคารพ
ในสิ ท ธิ ข องผู อื่ น มี วิ นั ย มี ค วามประหยั ด มี ค วามกตั ญ ู ก ตเวที ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต รู แ ละตระหนั ก ใน
โทษภัยของยาเสพติด สรางภูมิคุมกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตาง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของมีดังนี้
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1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดานการ
สงเสริมใหมีคุณธรรม 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
ทางวิชาการแกสั ง คม และการทํ านุบํารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม และมีพันธกิจ อยางนอ ยอีก 5 ประการ
ที่จ ะสนับสนุนใหการขับ เคลื่อนพันธกิจ หลัก บรรลุเปาหมายได คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุป ระสงคและ
แผนการดําเนินการ 2) กิจ กรรมการพัฒ นานัก ศึก ษา 3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและ
งบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะตองทํางาน
เชื่อมโยงบูรณาการทุก เรื่องเขาดวยกัน อยางเปนระบบและตอเนื่อง จึงจะสง เสริมใหการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึง พัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงองคประกอบ
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดานที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ไดแก 1) ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย
5) การบริการทางวิชาการแกสังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8)
การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงไดกําหนด
ตั ว บ ง ชี้ ภ ายใต อ งค ป ระกอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา 9 ด า น ดั ง มี ร ายละเอี ย ดปรากฏใน
บทที่ 3 เพื่ อใหส ถาบั น อุด มศึ ก ษาใชเ ปน แนวทางในการกํ ากั บดู แล ตรวจสอบและประเมินคุ ณภาพภายใน
ของสถาบันแตละแหง ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ
จํานวนตัวบงชี้
องคประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย

ปจจัยนําเขา
ตัวบงชี้ที่ 2.2,
2.3 และ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 4.3

5. การบริการทางวิชาการแก
สังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ

-

8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
รวม

-

-

4

กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1

ผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16
และ 17

ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.4 , ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
2.6 และ 2.7
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
1,2,3,4 และ 14
ตัวบงชี้ที่ 3.1 และ
3.2
ตัวบงชีท้ ี่ 4.1 และ
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
4.2
5,6 และ 7
ตัวบงชี้ที่ 5.1 และ
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
5.2
8,9 และ 18
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10
และ 11
ตัวบงชี้ที่ 7.1, 7.2, ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12
7.3 และ 7.4
และ 13
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 15
18

1 + 18

รวม
1+2
8+5
2
3+3
2+3
1+2
4+2
1
1+1
23+18

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
ได แ ก มาตรฐานด า นคุ ณ ภาพบั ณ ฑิต มาตรฐานด า นการบริ ห ารจั ด การการอุ ด มศึ ก ษา และมาตรฐาน
ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ
มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใช
ความรู เ พื่ อ พั ฒ นาตนเอง สามารถปฏิ บั ติ ง านและสร า งงานเพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมให ส ามารถแข ง ขั น ได ใ น
ระดับสากล
2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเอง
อยางถูกตองเหมาะสม
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริห ารจัดการอุดมศึกษาตามหลัก ธรรมาภิบ าลและพันธกิจ ของการอุดมศึกษาอยาง
มีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีก ารบริหารจัดการ การ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี้มี
ตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน สอดคลอง
กับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระ
ทางวิชาการ
2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการตางๆ อยาง
เหมาะสมและคุมคาคุมทุน
3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การอุดมศึกษา
อยางตอเนื่อง
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาทั้ง 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชนและ
สังคมในการจัดการความรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีห ลั ก สู ตรและการเรี ยนการสอนที่ ทัน สมั ย ยืด หยุ นสอดคลอ งกั บ ความต องการ
ที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน และใช
ผลการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเรียน 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
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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 อันนําไปสูสังคมแหงการ
เรียนรู
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
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
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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
ตารางที่ 5.3 มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานบริหารจัดการ
1. ดานนักศึกษาและผูมสี วน
ไดสวนเสีย

ตัวบงชี้ดาน
ปจจัยนําเขา
-

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 2.6, 2.7,
3.1, 3.2, 5.1, และ
5.2

ตัวบงชี้ดานผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ ตัว
บงชี้ สมศ. ที่
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 ดมศึ ก ษา ตามประกาศ
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 และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
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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 จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผน การรับ
นักศึกษา ตามเกณฑพื้นที่ใชส อยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งตองจัด ใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มี
ครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความ
จําเปนอยางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
1.2) ดานวิชาการ
สถาบันอุด มศึก ษามี ศัก ยภาพและความพรอมในการปฏิบัติ ภารกิจ ดา นวิชาการ
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการของ
ประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหา
ความรู ไ ด อ ย า งมี คุ ณ ภาพ สถาบั น ต อ งมี ก ารบริ ห ารวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
ทั้งในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การ
เรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ
1.3) ดานการเงิน
สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตาม
กองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เปนหลัก ประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึก ษาไดตามพันธกิจ และ
เปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและ
ผู ใ ช บ ริ ก ารอุ ด มศึ ก ษา สถาบั น มี ก ารจั ด ทํ า รายงานการเงิ น ที่ แ สดงถึ ง การได ม าของรายได รายรั บ
การจัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใต
การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการ
ใชเงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ
1.4) ดานการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน
คานิยม ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว
โ ด ย มี ส ภา ส ถา บั น ทํ า ห น า ที่ กํ า กั บ น โ ย บ า ย ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แผ น ก า ร บ ริ ห า ร บุ คค ล
การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่กาํ หนด
ไว มีการเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับสู
ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย หลักความโปรงใส หลัก
ความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา
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2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐาน
ยอยดานตาง ๆ 4 ดาน
2.1) ดานการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตไดตาม
คุณลัก ษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอสนเทศที่ชัดเจน เผยแพรตอ
สาธารณะในเรื่ องหลัก สูต ร การจัดการเรีย นการสอน คณาจารยที่ สงเสริ มการจั ดกิจ กรรม การพั ฒ นา
การเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา
2.2) ดานการวิจัย
สถาบันอุดมศึก ษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับ
หน วยงานภายนอกสถาบั น เพื่ อให ได ผ ลงานวิ จั ย ผลงานประดิ ษ ฐ และงานริ เ ริ่ ม สร างสรรค ที่ มี คุ ณภาพ
มีประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและ
กอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
2.3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
สถาบันอุดมศึกษามีก ารใหบริก ารทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้ง ในวง
กวางและกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกันทั้ง
ในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย การคนควาเพื่อ
แสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ การจัดใหมีก ารศึกษาตอเนื่อง
บริการแกประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบให เปลา
หรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อใหเกิดองคความรูใหม
2.4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับ
หนวยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝง
ใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถ
นําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรูวิธกี าร
จัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานด านการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบัน
ดั ง นั้ น ในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
จึงสามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 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

รวม

1
5+1
1
6+5

ตารางที่ 5.4 (ตอ) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ตัวบงชี้ดาน
ปจจัยนําเขา

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.7, 3.1และ
3.2
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสงั คม
(4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
รวม
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ตัวบงชี้ที่ 4.3

ตัวบงชี้ที่ 4.1และ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 5.1และ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1

4

18

ตัวบงชี้ดานผลผลิต
หรือผลลัพธ

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
1,2,3 และ 4
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5,6
และ 7
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8,9
และ 18
ตัวบงขี้ สมศ. ที่ 10
และ 11
1+18

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) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูทกี่ ําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครัง้
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรบั การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ
1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการดําเนินการที่บรรลุ
ตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับ การเผยแพรหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบซอม
อนุโลมใหปรับตัวบงชี้ในขอ 4 และขอ 5 เปนดังนี้
ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซอมใหครบทุกชุดวิชา/
รายวิชาที่เปดสอน
ขอ 5 จัด ทํารายงานผลการดําเนินการของหลัก สู ตรตามแบบ มคอ.7 หลัง สิ้ นสุด ป
การศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซอม
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ภาคผนวก ข
แบบรายงานผลการประเมิน
ตาราง ส 1 : ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

คะแนนประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร

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

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
องคประกอบที่ 10
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ตาราง ส 3 : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา
ผลการประเมิน
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

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

173

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

ตาราง ส 4 : ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ผลการประเมิน
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

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
ดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง
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ตาราง ส 5 : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ผลการประเมิน
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

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

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความ
พรอมในการจัด
การศึกษา
(1)ดานกายภาพ
(2)ดานวิชาการ
(3)ดานการเงิน
(4)ดานการบริหาร
จัดการ
เฉลี่ยรวมตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1
2.มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1)ดานการผลิตบัณฑิต
(2)ดานการวิจัย
(3)ดานการใหบริการ
(4)ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน
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ภาคผนวก ค
ตารางแสดงคาเปาหมายและเกณฑการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา พ.ศ.2555
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน และโปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
องคประกอบ และตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.)
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ(สมศ.)
17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ.)
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผ์ ลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกบั นักศึกษา

มหาวิทยาลัย

คณะ/
สํานัก/
สถาบัน

โปรแกรม
วิชา

การดําเนิน
การ

8
3
3
4

7
3
3
4

6
-

ขอ
ขอ
คาเฉลี่ย
ขอ

5
12
12
5
6
6
5
5

5
12
12
5
6
5
5

5
5
5
5

ขอ
รอยละ
รอยละ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
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1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.)
2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(สมศ.)
3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรบั การตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
14 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.)
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ ากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.)
7 ผลงานวิชาการที่ไดรบั การรับรองคุณภาพ (สมศ.)

มหาวิทยาลัย

โปรแกรม
วิชา

การดําเนิน
การ

80
4

คณะ/
สํานัก/
สถาบัน
75
4

-

รอยละ
คาเฉลี่ย

15
15
5

10
10
5

-

รอยละ
รอยละ
ระดับ

6
6

6
6

5
5

ขอ
ขอ

7
5
20,000
10
10
5

7
5
20,000
10
10
5

6
5
15,000
-

ขอ
ขอ
บาท
รอยละ
รอยละ
รอยละ
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องคประกอบ และตัวบงชี้
องคประกอบที่ 5 การบริหารทางวิชาการแกสังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย (สมศ.)
9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.)
18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญ
 หาของสังคมในประเด็นที่ 1 (สมศ.)
18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญ
 หาของสังคมในประเด็นที่ 2 (สมศ.)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบ ริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูส ถาบันเรียนรู
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัย

คณะ/
สํานัก/
สถาบัน

โปรแกรม
วิชา

การดําเนิน
การ

5
5
15

5
5
15

5
5
-

ขอ
ขอ
รอยละ

4
4
4

4
4
4

-

ขอ
ขอ
ขอ

5
4
4

5
4
4

5
-

ขอ
ขอ
ขอ

7
4
5
5

7
4
5

-

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
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12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.)
13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบ ริหารสถาบัน (สมศ.)
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.)
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2 ผลที่เกิดกับผูเ รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน

มหาวิทยาลัย

โปรแกรม
วิชา

การดําเนิน
การ

3
3

คณะ/
สํานัก/
สถาบัน
3

-

คะแนน
คะแนน

7

7

-

ขอ

6
4.50

6
4.50

5
-

ขอ
คะแนน

5

5

4

ขอ

3

3

2

ดาน

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกบั นักศึกษา

 




  
  
  

สสว.

ศิลปะ

วิทยบริการ

วิจัย

ศูนยภาษา

โปรแกรมวิชา

สมศ. 2 ตัวบงชี้)
  




สนอ.

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ ( สกอ. 1 ตัวบงชี้

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.)

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ(สมศ.)
17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ.)

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (สกอ. 8 ตัวบงชี้ สมศ. 5 ตัวบงชี้)

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู

คณะ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

องคประกอบ

มหาวิทยาลัย

ตารางสรุปตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 (สกอ. และ สมศ.)
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ โปรแกรมวิชา ศูนย สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม




















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





สสว
สสว
สนอ.
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1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.)
2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.)
3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรบั การตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(สมศ.)
14 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.)
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (สกอ. 2 ตัวบงชี้)
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย (สกอ. 3 ตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้)
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

วิจัย

วิทยบริการ

ศิลปะ

สสว.

สนอ.

ศูนยภาษา

โปรแกรมวิชา

คณะ

มหาวิทยาลัย

องคประกอบ

ผูรวบรวม
ขอมูลระดับ
มหาวิทยาลัย

 
 

สสว
สสว

 
 

สสว
สสว

 

สนอ

  
  
  

สนอ
สนอ





วิจัย

โปรแกรมวิชา





วิจัย
วิจัย
วิจัย









วิจัย
วิจัย
วิจัย

 







วิทยบริการ

  
  


ศิลปะ

วิจัย
วิจัย
วิจัย
วิจัย

สสว.






สนอ.

 




ศูนยภาษา

วิจัย


4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)

6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.)

7 ผลงานวิชาการที่ไดรบั การรับรองคุณภาพ (สมศ.)
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 2 ตัวบงชี้ สมศ. 4 ตัวบงชี้)

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ 
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.)

9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.)

18.1 ผลการชีน้ ํา ปองกัน หรือแกปญ
 หาของสังคมในประเด็นที่ 1 (สมศ.)

18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญ
 หาของสังคมในประเด็นที่ 2 (สมศ.)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 1 ตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้)

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

ผูรวบรวม
ขอมูลระดับ
มหาวิทยาลัย

คณะ

มหาวิทยาลัย

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

องคประกอบ

ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (สกอ. 4 ตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้)

7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบ ริหารทุกระดับของสถาบัน

7.2 การพัฒนาสถาบันสูส ถาบันเรียนรู

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.)

13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบ ริหารสถาบัน (สมศ.)
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (สกอ. 1 ตัวบงชี้)

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สกอ. 1 ตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้)

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.)
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (2 ตัวบงชี้)

10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)

10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคทงั้ 3 ดาน

วิจัย

วิทยบริการ

ศิลปะ

สสว.

สนอ.

ศูนยภาษา

โปรแกรมวิชา

คณะ

มหาวิทยาลัย
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องคประกอบ

ผูรวบรวม
ขอมูลระดับ
มหาวิทยาลัย



สนอ
สนอ
วิทยบริการ
สนอ
สนอ
สนอ



งานแผน








  





 
 


























งานประกัน
งานประกัน
สนอ
สนอ

ภาคผนวก ง
แนวทางปฏิบัติดานงานประกันคุณภาพ ป 2555
ระดับมหาวิทยาลัยฯ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
หนาที่
- จัดทําแผนการปฏิบัติงาน Improvement Plan
- กํากับดูแลใหเปนแผน Improvement Plan
ประกอบดวย รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี

ผูรวบรวมขอมูล
หนาที่
- ติดตามและควบคุมผูปฏิบัติใหดําเนินงานเปนไปตามแผน
- ควบคุมขบวนการสังเคราะห SAR ของมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย ผูอํานวยการและหัวหนาหนวยงาน

ผูปฏิบัติ
หนาที่
- ดําเนินการแผนที่กําหนด พรอมจัดเก็บหลักฐานตามตัวบงชี้
- ดําเนินการสังเคราะห SAR ในระดับมหาวิทยาลัยฯ
- ดําเนินการรับตรวจประเมิน ตามขอซักถามจากกรรมการ
ประกอบดวย
- เจาหนาทีจ่ ากศูนย สํานัก หรือหนวยงานกลาง
- ตัวแทนจากคณะที่กํากับดูแลตัวบงชี้

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555
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ขั้นตอนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ป2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หนวยงานระดับคณะ สํานักและสถาบันจัดทํา
รายชื่อผูรบั ชอบตามตัวบงชี้ รวมถึงเปนผู
ประสานงานกับมหาวิทยาลัย

ทุกหนวยงานจัดทํา Improvement Plan โดย
วิเคราะหจากผลการประเมินของปทผี่ านมา
เพื่อหาแนวทางแกไขและวางแผนดําเนินงานในป
การศึกษา 2554

ทุกหนวยงานตองมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
เพื่อเปนการทบทวนขั้นตอนการทํางานและหลักฐาน และวางแผน
ดําเนินงานในสวนที่ยงั ไมไดปฏิบัติ หรือเพิม่ เติมหลักฐานที่ยงั ไม
สอดคลองตามระบบและขั้นตอนการทํางานตามตัวบงชี้

ทุกหนวยงานตองมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน
เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

หมายเหตุ
ทุกหนวยงาน หมายถึง โปรแกรมวิชา คณะ สํานัก และสถาบัน

185

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ โปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2555
1. โปรแกรมวิชาจัดทําเอกสารการประเมินตนเอง
(SAR) ปการศึกษา 2555 ผลการดําเนินงาน

2. โปรแกรมวิชาจัดสงอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ที่
งานประกันคุณภาพ

3. งานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมตรวจ
ประเมินระดับโปรแกรมวิชา

เพือ่ จัดสงเอกสาร SAR ให
กรรมการกอนวันตรวจ
ประเมิน

เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติใน
การตรวจประเมิน

4. ดําเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับโปรแกรมวิชา

5. กรรมการตรวจประเมินจัดสงผลการประเมินที่
งานประกันคุณภาพ

6. งานประกันคุณภาพนําผลการประเมินแจงใหคณะและโปรแกรมวิชาทราบ
พรอมนําผลดังกลาวรายงานตอมหาวิทยาลัย

7. งานประกันคุณภาพนําเสนอผลการประเมิน ผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555
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แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ศูนย สํานัก
ปการศึกษา 2555

1. คณะ ศูนย สํานัก จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2555
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
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ภาคผนวก จ

คําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ 329/2556
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
2555 ดังนี้
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
3. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
4. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
5. อาจารยวีระศักดิ์
ชื่นตา
6. อาจารย ดร.จักรพงษ
แกวขาว
7. อาจารยธีระศักดิ์
ธรรมบํารุง
8. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
9. นายศักดิส์ กุล
คลังชะนัง
10. นางฉวีวรรณ
สีสุข
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย
2. อาจารยชลิดา
3. อาจารยดร.อรุณรัตน
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรตั นา
5. อาจารยกมลพร
6. อาจารยสุธดิ า

แสงสุขเอีย่ ม
ตระกูลสุนทร
สัณฐิติกวินสกุล
เศรษฐชาญวิทย
สวนทอง
ทิพยโส

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7. อาจารยวนิดา
ไชยชนะ
8. อาจารยผาณิต
ลักษมีธนสาร
9. อาจารยธานิล
มวงพูล
10. อาจารยขนิษฐา
เจริญพานิช
11. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
12. นางสุกัญญา
ทับทิม
13. นายธนพล
สุนทรกิดาการ
14. นางกรรณิกา
กลอมวิจิตร
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
2. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
3. อาจารยอุษา
พันธฤทธิ์ดํา
4. อาจารยวรารัตน
สานนท
5. อาจารยปริพัส
ศรีสมบูรณ
6. อาจารยสุธินันท
พิเชษฐพิริยะ
7. นายอาทิตย
โพธิ์เงินงาม
8. นางสาวภัคศุภร
กาญจนกุล
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวิมล
เรืองศรี
2. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ
โควินททวีวฒ
ั น
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต
4. อาจารย ดร.อุมาพร
อาลัย
5. อาจารย ดร.จักรพงษ
แกวขาว
6. อาจารย ดร.ไกรุง
เฮงพระพรหม
7. อาจารย ดร.นิฏฐิตา
เชิดชู
8. อาจารยอุษณีย
ภักดีตระกูลวงศ
9. อาจารยกีรติ
เกิดศิริ
10. นางสาวศรัณยา
ลาภสงผล
11. นายอลงกรณ
รุผักชี
12. นางสาวอรุณี
เชื้อแกว
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
1. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
2. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
3. อาจารยศภุ รัตน
ทัศนเจริญ
4. ผูชวยศาสตราจารยวิรตั ิ
จันทรทรัพย
5. อาจารยผาณิต
งามสัมฤทธิ์
6. ดร.สาโรจน
เพชรมณี
7. อาจารยสมเกียรติ
ชอเหมือน
8. อาจารยวิโรจน
บัวงาม
9. นายภูมิศักดิ์
อําคา
10. นางกรรณิกา
กลอมวิจิตร
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
ประธานกรรมการ
2. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
กรรมการ
3. อาจารยประภาพรรณ
เพียรชอบ
กรรมการ
4. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
กรรมการ
5. อาจารยสุขสวัสดิ์
แซลิ่ม
กรรมการ
6. อาจารยปถมาภรณ
ไทยโพธิ์ศรี
กรรมการ
7. นายอาทิตย
โพธิเ์ งินงาม
กรรมการ
8. นางชัชชญา
ทองเปลว
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยศิริชยั
โสภา
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
กรรมการ
3. อาจารย ดร.จักรพงษ
แกวขาว
กรรมการ
4. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
กรรมการ
5. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
กรรมการ
6. นายชิตพงษ
คลอยอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยสมบัติ
หทัยรัตนานนท
ประธานกรรมการ
2. นางขวัญสุมน
สีเหลือง
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยไพศาล
สิมาเลาเตา
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
กรรมการ
3. อาจารยบญ
ุ ชะนะ
วาราชะนนท
กรรมการ
4. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
กรรมการ
5. อาจารยวจินี
อารีรอบ
กรรมการ
6. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
กรรมการ
7. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสวุ รรณ
กรรมการ
8. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
กรรมการ
9. อาจารยโสภาพรรณ
สุวรรณสวาง
กรรมการ
10. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
กรรมการ
11. นายบัณฑิต
ชัยชววุฒิ
กรรมการ
12. นายชัยฤทธิ์
ประสิทธิ์ศีลสุข
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
กรรมการ
3. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
กรรมการ
4. อาจารยอุษา
พันธฤทธิ์ดํา
กรรมการ
5. อาจารยวรารัตน
สานนท
กรรมการ
6. อาจารยปริพัส
ศรีสมบูรณ
กรรมการ
7. อาจารยสุธินันท
พิเชษฐพิริยะ
กรรมการ
8. นายศักดิส์ กุล
คลังชะนัง
กรรมการ
9. นางสุกัญญา
ทับทิม
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
1. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
2. อาจารย ดร.บรรณทัศน
สรอยระยา
3. อาจารยไกยสิทธิ์
อภิระติง
4. อาจารยศภุ กฤษ
นาคปอมฉิน
5. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
6. อาจารยนภดล
ผูมีจรรยา
7. อาจารยสมเกียรติ
ชอเหมือน
8. อาจารยธานิล
มวงพูล
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. อาจารยศภุ รัตน
ทัศนเจริญ
15. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
16. อาจารย ดร.ญาณิกา
วัชรเทวินทรกุล
17. อาจารย ดร.เอกราชันย
ไชชนะ

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

กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
ประธานกรรมการ
2. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
กรรมการ
3. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
กรรมการ
4. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
กรรมการ
5. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยผาณิต
งามสัมฤทธิ์
ประธานกรรมการ
2. อาจารยกมลพร
สวนทอง
กรรมการ
3. อาจารยเพ็ญพักตร
แกลวเดชศรี
กรรมการ
4. อาจารยศรัณยา
จังโส
กรรมการ
5. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
กรรมการ
6. อาจารยภารณี
นิลกรณ
กรรมการ
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7. อาจารยปรีชา
แจมวิถีเลิศ
8. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
9. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
10. อาจารย ดร.นิตยา
จันกา
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
2. อาจารย ดร.นิตยา
จันกา
3. อาจารยศรัณยา
จังโส
4. อาจารยพฒ
ุ ิยา
รัตนศิริวัฒน
5. อาจารยอุษา
พันฤทธิ์ดํา
6. อาจารยวาริศา
เพชรธีรานนท
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต
2. อาจารย ดร.พิทักษพงศ
ปอมปราณี
3. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
4. อาจารย ดร.อุมาพร
อาลัย
5. อาจารยเพ็ญพักตร
แกวเดชศรี
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
1. อาจารย ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรตั ิ
จันทรทรัพย
3. อาจารย ดร.พิทักษพงศ
ปอมปราณี
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต
5. อาจารยอุกฤษฏ
อําไพพันธุ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยประภาพรรณ
เพียรชอบ
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรตั ิ
จันทรทรัพย
3. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
4. อาจารย ดร.นิตยา
จันกา
5. อาจารยภารณี
นิลกรณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
2. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
3. อาจารยวจินี
อารีรอบ
4. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
2. อาจารยวจินี
อารีรอบ
3. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
4. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
5. อาจารยพฒ
ุ ิยา
รัตนศิริวัฒน
6. อาจารยเปรมสุข
ใจภักดี
7. อาจารยขนิษฐา
เจริญพานิช

กรรมการ
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
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
2. อาจารยเจษฎา
ปริตาโพธิ์
3. อาจารยอุมาพร
ปฏิพันธภูมิสกุล
4. อาจารยอดิสร
แกวภักดี
5. อาจารยเฉลิมชนม
ตั้งวชิรพันธุ
6. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
7. อาจารยบญ
ั ชา
หิรัญสิงห
8. อาจารยเสาวนีย
สันติวงศ
9. อาจารยขนิษฐา
แซลิ้ม
คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
2. อาจารยสิริพงษ
ไชยชนะ
3. อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
2. อาจารยวัลลภา
วิชะยะวงศ
3. อาจารย ดร.ดารินทร
โพธิ์ตงั้ ธรรม
4. อาจารยวีรศักดิ์
นาชัยดี
5. อาจารยณัฐชามญฑ
ศรีจําเริญรัตนา
6. อาจารยจุฑามาศ
ศรีชมภู
7. อาจารยหรรษา
คลายจันทรพงษ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
2. อาจารยกิตติพงษ
ภูพัฒนวิบลู ย
3. อาจารยวิมลรัตน
ศรีรัตนกุล
4. อาจารยสุประวีณ
ศิรินุกุลวัฒนา
5. อาจารยกสมล
ชนะสุข
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยสมใจ
เภาดวง
2. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
3. อาจารยสุทศิ า
ไพบูลยวฒ
ั นกิจ
4. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
1. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
2. อาจารยณัชชา
ศิรินธนาธร
3. อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ
4. อาจารยพงษสันติ์
ตันหยง
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
2. อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี
3. อาจารยชนะพงษ
อาภรณพิศาล
4. อาจารยชญาพรรธณ
หาญสวัสดิ์
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
2. อาจารยจีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
3. อาจารย ดร.รมเกลา
ศิลธรรม
4. อาจารยอัฏศณี
เพียรเจริญวงศ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
2. อาจารยบษุ บงค
สุวรรณะ
3. อาจารยวีรกิจ
อุฑารสกุล
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยสมใจ
เภาดวง
2. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
3. นางสาวสรอยมณี
เดชะ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยผองใส
สินธุสกุล
2. อาจารยณัฐวรรณ
สมรรคจันทร
3. อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยดร.เยาวภา
บัวเวช
2. ผูชวยศาสตราจารยดร.เกศินี
ประทุมสุวรรณ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา
รุจิโชค
4. อาจารย ดร.สุชาดา
แสงดวงดี
5. อาจารยณัชชา
ศิรินธนาธร
6. อาจารยวีรศักดิ์
นาชัยดี
7. อาจารยทิวาพร
ทรายเมืองปก
8. อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
1. อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ
2. อาจารยณัฐชามญฑ
ศรีจําเริญรัตนา
3. อาจารยพันธิการ
วัฒนกุล
4. อาจารยจีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
5. อาจารยอัฏศณี
เพียรเจริญวงศ
6. อาจารยกิตติพงษ
ภูพัฒนวิบลู ย
7. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
8. อาจารยกสมล
ชนะสุข
9. อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
1. อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา
วัฒนกาญจนะ
3. รองศาสตราจารยโสรัจ
กายบริบูรณ
4. ผูชวยศาสตราจารยศักดิช์ ัย
สหกุลบุญญรักษ
5. อาจารยนุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
6. อาจารย ดร.ฉัตรประมนต
ภูติจันทร
7. อาจารย ดร.รมเกลา
ศิลธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี
1. อาจารยพิมพนารา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
3. อาจารย ดร.ปาริชาติ
4. อาจารยวีรกิจ
5. อาจารยสุทศิ า
6. อาจารยสมใจ
7. อาจารยไพโรจน
8. อาจารยบษุ บงค

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พิบูลจิระกานต
อินทนจันทน
ขําเรือง
อุฑารสกุล
ไพบูลยวฒ
ั นกิจ
เภาดวง
รมบารมี
สุวรรณะ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
1. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
2. อาจารยจุฑามาศ
ศรีชมภู
3. อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส
1. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
2. อาจารย ดร.สุเมธี
วงศศักดิ์
3. อาจารยธนาณัติ
กลาหาญ
4. อาจารยณัฐวรรณ
สมรรคจันทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกรี
3. อาจารย ดร.ไพรัช
4. อาจารย ดร.แสงแข
5. อาจารย ดร.ดารินทร
6. อาจารยจันทนา
7. อาจารยสิริพงศ
8. อาจารยพงษสันติ์
9. อาจารยดวงใจ
10. อาจารยพงศสฎา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พงศสิทธิกาญจนา
แกวมณี
มากกาญจนกุล
บุญศิริ
โพธิ์ตงั้ ธรรม
พงศสิทธิกาญจนา
ไชยชนะ
ตันหยง
คงคาหลวง
เฉลิมกลิ่น

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

11. อาจารยหรรษา
12. อาจารยผองใส

คลายจันทรพงษ
สินธุสกุล

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
1. อาจารยวัลลภา
วิชะยะวงศ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยวิมลรัตน
ศรีรัตกูล
กรรมการ
3. อาจารยสุประวีณ
ศิรินุกุลวัฒนา
กรรมการ
4. อาจารยธนพล
ฐานาริยชัย
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
2. อาจารยชญาพรรธณ
หาญสวัสดิ์
3. อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
4. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
2. อาจารยธัชวรรธน
หนูแกว
3. อาจารยพิบูลย
มังกร
4. อาจารยสาวิตรี
ตนสาลี
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยผุสดี
ปทุมารักษ
2. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
3. อาจารยธารา
จันทรอนุ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
2. อาจารยนิพา
ผลสงเคราะห
3. อาจารยพรรณระพี
บุญเปลี่ยน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยวลัยลักษณ
อมรสิริพงศ
2. อาจารยกนกเนตร
วรวงษ
3. อาจารยวลีรตั น
เลาอรุณ
4. อาจารยปย นาถ
อิ่มดี
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
1. อาจารยนุชรี
บุญศรีงาม
2. อาจารยเกงกาจ
ตนทองคํา
3. อาจารยพิมพชนก
มูลมิตร
4. อาจารยพิสฐิ
สุขสกล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยญาณภัทร
ยอดแกว
2. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
3. อาจารยวรชิน
มั่งคัง่
4. อาจารยสมโชค
เนียมไธสง
5. อาจารยจักษ
จินดาวัฒน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
2. อาจารยเนตรนภา
วรวงษ
3. อาจารยอัญชนา
สุตมาตร
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยณัฐกฤตา
บุญบงกชรัตน
2. อาจารยนาฏนภา
โพธิ์เรือง
3. อาจารยธัชริน
บุญฤทธิ์รงุ โรจน
4. อาจารยถิรนันท
ประทุม
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยภรสรัญ
แกนทอง
2. อาจารยนาฏนภา
โพธิ์เรือง
3. อาจารยกรรณิการ
สุวรรณศรี
4. อาจารยจิรศุภา
ปลองทอง
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
2. อาจารยศิวพร
โกศิยะกุล
3. อาจารยมิ่งฟา
สุริโยดร
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร
1. รองศาสตราจารยชัยเลิศ
2. อาจารยไพโรจน
3. อาจารยนุชรี
4. อาจารยนิพา
5. อาจารยวลัยลักษณ
6. อาจารยสมปอง
7. อาจารยถีรนันท
8. อาจารยธีระพงษ
9. อาจารยธารา

ปริสุทธกุล
แกวเขียว
บุญศรีงาม
ผลสงเคราะห
อมรสิริพงศ
มิสสิตะ
ศรีสวัสดิ์
นพเกา
จันทรอนุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. อาจารย ดร.มนูญ
2. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา
3. อาจารย ดร.วัฒนา
4. อาจารย ดร.รุงนภา
5. อาจารยไตรภพ
6. อาจารยกรรณิการ

จันทรสมบูรณ
นิลทองคํา
อัคคพานิช
เพงรุง เรืองวงษ
สุวรรณศรี
สุวรณศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7. อาจารยธิดารัตน
8. อาจารยนภู
9. อาจารยสมยศ
10. อาจารยธนปพน
11. อาจารยนิภาพรรณ

สืบญาติ
วงศพันธุ
สืบจากดี
ภูสุวรรณ
เจนสันติกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
1. อาจารยณัฐกฤตา
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน
3. อาจารยผุสดี
4. อาจารยสัมฤทธิ์
5. อาจารยนภวรรณ
6. อาจารยเชิดศักดิ์
7. อาจารย ดร.กันตดนัย
8. อาจารยปราณี
9. อาจารยกนกเนตร
10. อาจารยอินทรธีรา
11. อาจารยศศิธิดา
12. อาจารยนารีมา
13. อาจารยวลีรตั น
14. อาจารยอรนุช
15. อาจารยรุจา
16. อาจารยลลนา
17. อาจารยวรัญญา
18. อาจารยนุพงษ
19. อาจารยจันทรา
20. อาจารยเนตรนภา
21. อาจารยกุสุมา
22. อาจารยเบญจวรรณ
23. นางสาวฐิติมา

บุญบงกชรัตน
คีรินทร
ปทุมารักษ
ทองสิมา
โชติกะมงคล
ชื่นตา
วรจิตติพล
สีนาค
วรวงษ
ปชชา
สาหรายวัง
แสงวิมาน
เลาอรุณ
เอกพงษเผา
สุขพัฒน
ปฐมชัยวัฒน
ปรีดาธวัช
ภูศรี
พรมปาน
สวยสี
พิทักษวงศ
เปลงขํา
สะอาดชูชม

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

กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร
1. อาจารยสนธยา
2. อาจารยนาฎนภา
3. อาจารยนเรศ
4. อาจารยพงษบวร
5. อาจารยธีรศักดิ์
6. อาจารย ดร.ปยะพร
7. อาจารยอุมาพร
8. อาจารยฉลองบูรณ
9. อาจารยธัชริน

โจมกัน
ประธานกรรมการ
โพธิ์เรือง
กรรมการ
ชูดวง
กรรมการ
ประสูตรแสงจันทรกรรมการ
ลีละพัฒนา
กรรมการ
ตันณีกุล
กรรมการ
สิทธิบูรณาญา
กรรมการ
เพ็งลํา
กรรมการ
บุญฤทธิ์รงุ โรจน
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย
1. อาจารยจิรศุภา
2. อาจารยศิวพร
3. อาจารยวรรษมน
4. อาจารยวิริยา
5. อาจารยปทิตตา
6. อาจารยเนตรนภา
7. อาจารยมิ่งฟา
8. อาจารยจินตนา
9. อาจารยเตือนใจ
10. อาจารยปรีชา
11. อาจารยธงชัย
12. อาจารยนงนุช
13. อาจารยชวนพิศ

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

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

กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี
1. อาจารยการุณย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชัย
3. อาจารยวรชิน
4. อาจารยไพรัช
5. อาจารยศราวุธ
6. อาจารยจักษ
7. อาจารยสรายุทธ
8. อาจารยพรรณระพี
9. อาจารยอัญชนา

ดานประดิษฐ
กงตาล
มั่งคัง่
ดํารงกิจถาวร
วิวรรณ
จินดาวัฒน
โชติรัตน
บุญเปลี่ยน
สุตมาตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. อาจารย ดร.นิพล
เชื้อเมืองพาน
2. อาจารยมัสลิน
บัวบาน
3. อาจารยถิรนันท
ประทุม
4. อาจารยอารีรัตน
ฟกเย็น
5. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
6. อาจารยพิมพชนก
มูลมิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
1. อาจารยปย ะวรรณ
2. อาจารยพิบูลย
3. อาจารยวัชรพล
4. อาจารยสหะ
5. อาจารยนพรัตน
6. อาจารยสมโชค
7. อาจารยอลงกรณ
8. อาจารยมนตรา
9. อาจารย ดร.วิรัตน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปนแกว
มังกร
หงสทอง
พุกศิริวงศชัย
กุมภะ
เนียนไธสงค
ศุภเอม
ตรีชั้น
ปนแกว
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10. อาจารยเกงกาจ

ตนทองคํา

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมสังคมศึกษา
1. อาจารย ดร.สุพิชฌาย
2. อาจารยมนตรี
3. อาจารยวรากรณ
4. อาจารยญาณภัทร
5. อาจารยพิสฐิ
6. อาจารยเศรษฐพงษ
7. อาจารยยศพงษ
8. อาจารยปญ
 ญา
9. อาจารยธิตพิ งศ
10. อาจารยวัลลี
11. อาจารยจิตรภณ
12. อาจารยกนกอร

จินดาวัฒนภูมิ
วิวาหสุข
พูลสวัสดิ์
ยอดแกว
สุขสกุล
ปุจฉาการ
วรรชนะ
รุงเรือง
มีทอง
นวลหอม
สุนทร
สวางศรี

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

กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
1. อาจารยภรสรัญ
2. อาจารย ดร.สมชาย
3. อาจารยธงชัย
4. อาจารยพีรพัฒน
5. อาจารยศานติกร
6. อาจารยปย นาถ

แกนทอง
ลักขณานุรักษ
ศรีเมือง
พันศิริ
พินยงค
อิ่มดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน
1. อาจารยสาวิตรี
2. Ajarn Liu
3. Ajarn Li
4. Ajarn Yu
5. Ajarn Yang
6. Ajarn Wang
7. Ajarn Han
8. อาจารยอัมพร

ตนสารี
Fuchao
Xiaoxiao
Xiaoyan
Yue
Guan
Ying
วรานนทวนิช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการศูนยภาษา
1. อาจารยอรนุช
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน
3. อาจารยรุจา
4. อาจารยศศิธิดา
5. นางสาวจิราภา
6. นางสาววิมล
7. นางสาวสิริพร
8. นายสุเมธา
9. นางสาวสินีนาถ

เอกพงษเผา
คีรินทร
สุขพัฒน
สาหรายวัง
ศรีเนียม
เงินทิพย
พวงสําลี
บานพริ้ง
พูลเพิ่มพันธุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะครุศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยชยั ยุธ
มณีรัตน
2. อาจารยธิติรตั น
รุงเจริญเกียรติ
3. อาจารยพนม
จองเฉลิมชัย
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยวิรัติ
เนตรสวาง
2. อาจารยเอกชัย
ไวยโสภี
3. อาจารยจํารัส
อินทลาภาพร
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสอาด
2. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
3. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยรัตนวรรณ
ลิมวัฒนสมุทร
2. อาจารยเจษฎา
บุญมาโฮม
3. อาจารย ดร.จิติรตั น
แสงเลิศอุทยั
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
1. อาจารย ดร.ดวงใจ
ชนะสิทธิ
2. อาจารยนรีภัทร
ผิวพอใช
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
2. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
3. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสะอาด
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยวิลาสินี
ทองแถบ
2. อาจารยพิชญาภา
ยืนยาว
3. อาจารยอรพิณ
พัฒนผล
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยปวรา
ชูสังข
2. นางสาวเกษรา
จูทอง
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย ดร.นภาภรณ
ยอดสิน
2. อาจารยปวีณา
ยอดสิน
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
2. อาจารยอํานวย
สะอิ้งทอง
3. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสะอาด
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
1. อาจารรยธิติรตั น
รุงเจริญเกียรติ
2. อาจารยดรุณี
โกเมนเอก
3. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี
ศรีเอี่ยมสะอาด
4. อาจารยเทพยพงษ
เศษคึมบง
5. อาจารย ดร.นภาภรณ
ยอดสิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษา
1. อาจารยปณรสี
2. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ
3. อาจารยวินัย
4. อาจารยชูชีพ
5. อาจารยชยั ยุธ
6. อาจารยยงยุทธ
7. อาจารยอํานวย
8. อาจารยเกษม
9. อาจารยอรรถกร
10. อาจารยณัฐวรรธน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เอี่ยมสอาด
นพคุณ
นุชพิทักษ
คงมีชนม
มณีรัตน
ฮิ้นเจริญ
สะอิ้งทอง
สุขสมบูรณ
เวชการ
สถิราวิวฒ
ั น

กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณาไชยะธน
2. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต
ดานประดิษฐ
3. ผูชวยศาสตราจารยวริยา
สมประชา
4. ผูชวยศาสตราจารยรฐั ดาว
พิศาลพงศ
5. อาจารยปวรา
ชูสังข
6. อาจารยวิลาสินี
ทองแถบ
7. อาจารยรัตนวรรณ
ลิมวัฒนาสมุทร
คณะพยาบาลศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ
2. นางสาววารีรตั น
สามบุญลือ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยวันเพ็ญ
แวววีรคุปต
2. รองศาสตราจารยฐติ ิวัลย
ธรรมไพโรจน
3. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
2. อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมกาและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3. อาจารยวริยา
4. นางสาวอัญชิสา

จันทรขํา
แสงรัตน

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. รองศาสตราจารยประไพวรรณ
ดานประดิษฐ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยกรวรรณ
สุวรรณสาร
กรรมการ
3. อาจารยวชรีกร
สุวรรณมณี
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คมผูกํากับดูแลและประสานงาน)
1. อาจารยเอมวดี
เกียรติศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยเรียม
นมรักษ
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
กรรมการ
3. อาจารยวริยา
จันทรขํา
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววารีรตั น
สามบุญลือ
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยวิไล
ตาปะสี
ประธานกรรมการ
2. นางสาววารีรตั น
สามบุญลือ
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยวันเพ็ญ
แวววีรคุปต
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยฐติ ิวลั ย
ธรรมไพโรจน
กรรมการ
3. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
กรรมการ
3. อาจารยวริยา
จันทรขํา
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
1. ผูชวยศาสตรจารยพจนีย
2. นางจรรยา
3. อาจารยอนัญญา
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กงตาล
รมเพชร
ทองสิมา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รองศาสตราจารยเบญจรัตน
2. อาจารยนารีรัตน
3. อาจารยเสวี
4. อาจารยอวยไชย
5. นายอํานาจ
6. นางสาวสุรีรตั น
7. นางสาวสุรีพันธ
8. นางสาวเรณุกา
9. นางสาวกิง่ ดาว
10. นางสาวลัดดา
11. นางเอมรัศม
12. นายสถาพร
13. นายสุกกิติ
14. นายเทพฤทธิ์
15. นายธนกร
16. นางรัตนาวดี
17. นางสมรัก

สีทองสุก
เทียมเมือง
เหลือบุญชู
อินทรสมบัติ
ชางเขียว
คลายสถาพร
ผลเจริญ
ปรีชานุกูล
ฮั่วจันทร
บุญเปลี่ยนพล
เอี่ยมพิทักษพร
บัวรัตน
มุสิราช
ตั้งฤทัยวานิชย
โพธิยาลัย
แพรอัต
เปลงเจริญศิริชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. อาจารย ดร.สุพจน
2. อาจารยแพรวพรรณ
3. อาจารย ดร.พิชญาภา
4. นางสาวศิริพร
5. นางสาววรวรรณ
6. นายวิรชา
7. นางสาวยุวพรรณ
8. นางสาววิศนี
9. นายประวิทย
10. นางสาวหนึง่ ฤทัย

เฮงพระพรหม
ตรีชั้น
ยืนยาว
ประกอบทรัพย
ตันสกุล
วิรัชกุล
ผึ้งทอง
จินดารัตน
คนเที่ยง
ศรีสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ธรรมแสง
แดงเย็น

กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

กายบริบูรณ
จันทนากร
คงมีชนม
โรจนพิทักษกุล
กวยสกุล
ยังจิรวัฒนชัย
ประสพสุข
บุตรแกว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11. อาจารยรุจริ าวดี
12. นางสาวนาฎถยา
สํานักงานอธิการบดี
1. รองศาสตราจารยโสรัจน
2. นางรัตนา
3. อาจารยชูชีพ
4. นางศิริพร
5. นางวงษเดือน
6. นางรัตนา
7. นางสาวนันนภัส
8. นางอารีรัตน
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9. นางสาวธนวันต
10. นายนครชัย
11. นายเอนก
12. นางสาวกฤตนัน
13. นางสาวสุวรรณา
14. นางสาวกัญญา
15. นางสาวศิริกันยา
16. นางสาวยุวดี
17. นางพรทิพา
18. นางสาวนิรมล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
2. อาจารย ดร.สุเมธี
3. อาจารยอภินันท
4. นางสาวเอื้อมพร
5. นายจิรันดร
6. นางสาวพิมลวรรณ
7. นางสาวสิริรตั น
8. นางสาวนิลภวิษย
9. นางสาวนุชจรี
10. นางสาวแสงดาว
11. นายวิฑูรย

มนคล้ํา
มุสิกุล
ลลิตวสุภิญโญ
สายสวาท
บอยกระโทก
อินทรแหยม
ถมทองคํา
รวนลอย
ดวงพิบูลย
โชคธนานนท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อาลัย
วงศศักดิ์
จุนกรณ
ศรีสวัสดิ์
บูฮวดใช
แซเหลีย่ ว
เหลาสิม
ทับทอง
สามงามอินทร
นาคปาน
กลอกระโทก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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 บการติดตามและ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
5. สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน
6. จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิ ธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอมหาวิทยาลั ย
ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สั่ง

ณ

วันที่

28

กุมภาพันธ

พ.ศ.

2556

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
205

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2555

