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ส่ วนที 1
ข้ อมูลเบืองต้นของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาและสภาพปัจจุบนั ของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โปรแกรมวิช าการบริ หารธุ ร กิ จ (คอมพิว เตอร์ ธุ ร กิ จ ) คณะวิท ยาการจัด การ ก่ อตังขึ นเมือปี
พ.ศ.
ซึ งเป็ นโปรแกรมวิชาทีเตรี ยมความพร้ อมให้กบั นัก ศึก ษาทางด้านการจัดการและเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์ เพือเพิ มความมันใจในการประกอบอาชีพ พ.ศ.
เปลียนชือโปรแกรมเป็ น โปรแกรมวิชา
การบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ในปี การศึกษา 25 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ ง
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต ปริ ญญาตรี 4 ปี และปริ ญญาตรี (หลังอนุ ปริ ญญา) ให้มีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมากขึน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมือวันที ธันวาคม
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน
2.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้รอบรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม ในการสร้างสรรค์งานธุรกิจ
2.2 วิสัยทัศน์
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จะเป็ นโปรแกรมวิชาทีผลิตบัณฑิตทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับแนวหน้า
2.3 พันธกิจ
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เพือ
สนองความต้องการของท้องถิ น โดยมีภารกิจดังนี
. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความชํานาญ คุณภาพ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนางาน
ธุรกิจคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีเจตคติทีดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ธุรกิจ และสังคม
. บริ การวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้ชุมชนและสังคม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

1

. ส่ ง เสริ มให้ อ าจารย์แ ละนั ก ศึ ก ษาพัฒ นาองค์ค วามรู้ ทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ เพื อนํา ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ
. ปลูกฝังบัณฑิตด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.4 วัตถุประสงค์
. เพือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และธุรกิจ เพือนําไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
. เพือส่งเสริ มบัณฑิตให้มีทกั ษะและความชํานาญด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
. เพือผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาในการสือสารและใช้เทคโนโลยีได้
. เพือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพิเศษทางด้านการสร้างสรรค์งานธุรกิจสมัยใหม่ดว้ ย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
. เพือผลิตบัณฑิตทีมีคุณธรรมและจริ ยธรรมต่อวิชาชีพและสังคม
3. โครงสร้ างองค์การการบริหารงาน

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
งานบริหารวิชาการ
-

จัดตารางสอน
การอบรมนักศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

แผนภาพที

2

-

งานบริหารทัวไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานพัสดุ
งานประกันคุณภาพ
งานอัตรากําลัง
งานแผนและงบประมาณ

- งานบริ การอบรมและให้
คําปรึ กษาแก่ประชาชนทัวไป
- งานศิลปวัฒนธรรม
- งานนักศึกษาสัมพันธ์
- งานกิจกรรมนักศึกษา
- งานกิจกรรมทางศาสนา

โครงสร้างโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

4. รายนามคณะผู้บริหาร
1. อาจารย์สมพล
2. อาจารย์มาลินี
3. อาจารย์เดช
4. อาจารย์จีรวรรณ
5. อาจารย์ณัชชามญฑ์
6. อาจารย์พนั ธิการ์
7. อาจารย์อฎั ศนี
8. อาจารย์ขวัญยุพา
9. อาจารย์กิตติพงศ์
10. อาจารย์กสมล

สุขเจริ ญพงศ์
นาคใหญ่
ธรรมศิริ
นกเอียงทอง
ศรี จาํ เริ ญรัตนา
วัฒนกุล
เพียรเจริ ญวงศ์
ศรี สว่าง
ภู่พฒั น์วิบูลย์
ชนะสุข

ประธานโปรแกรมวิชาฯ
รองประธานโปรแกรมวิชาฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. หลักสู ตรและสาขาวิชาทีเปิ ดสอน
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ระดับปริ ญญาตรี ปี

6. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุ ค ลากรของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ ร กิ จ (คอมพิว เตอร์ ธุร กิ จ ) ปี การศึก ษา 2555
มีจาํ นวน 10 คน จําแนกเป็ นข้าราชการพลเรื อนสายสนับสนุ น ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ พนักงาน
อาจารย์ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ
1
ข้าราชการพลเรื อนสายสนับสนุน
พนักงานราชการสายวิชาการ
พนักงานราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
9
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานอาจารย์
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชัวคราว
รวม
10

คิดเป็ นร้ อยละ
10
90
100

ตารางแสดงจํานวนข้าราชการพลเรือน จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภท

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ลาศึกษาต่ อ

รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ทังหมด

สายวิชาการ

-

-

-

1

สายสนับสนุน

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

1

4

-

-

-

2

3

5

10

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

2

3

5

10

ตารางแสดงจํานวนข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
จํานวน
ร้ อยละ
10
100
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม
10
100
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

7. จํานวนนักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปี การศึกษา 5
นักศึกษา
จํานวน
ร้ อยละ
ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
597
68.78
ปริ ญญาตรี ภาค กศ.พป.
271
31.22
บัณฑิตศึกษา
รวม
868
100.00
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา
ภาคปกติ
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ปี
ปี
ปี
- 597 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
รวม
- 597 -

ภาค กศ.พป.
รวม อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปี
ปี
ปี
597
271 -

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชันปี
นักศึกษา
ชันปี ที
ชันปี ที
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคปกติ)
247
147
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กศ.พป.)
151
55
รวม
398
202

597

271

ชันปี ที
99
35
134

ชันปี ที
104
30
134

รวม
271

-

271

รวม
597
271
868

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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8. งบประมาณ
ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิ ชาการบริ หารธุ ร กิ จ (คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ) ประจํา
ปี การศึกษา
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
งบประมาณ
ร้ อยละ
ทีได้ รับ
ทีใช้ ไป
ทีเหลือ
ของงบประมาณ
ทีใช้ ไป
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
319,855
296,870.80
22,984.20
92.81
รวม
319,855
296,870.80
22,984.20
92.81

. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ ร กิ จ (คอมพิว เตอร์ ธุร กิ จ ) มี ร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพ (Quality
Assurance) ที จัด ทํา ขึ นเพื อติ ด ตามการตรวจสอบการประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามภารกิ จ หลัก
ของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) โดยมุ่งเน้นให้มีการกําหนดระบบและกลไกหลัก
ในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality Assessment)
ระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ ร กิ จ (คอมพิว เตอร์ ธุร กิ จ )
มี ระบบ ได้แ ก่ ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน และระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายนอก ตาม
กระบวนการประเมิน คุณ ภาพภายนอก ของสํานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษา
(องค์การมหาชน)หรื อเรี ยกว่า สมศ.
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
ประกอบด้ วย
. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชาฯ และกําหนดความรับผิดชอบในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็ นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพทีกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
. มีเกณฑ์ / ตัวบ่งชีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
6

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

. ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ / บุคลากร ของโปรแกรมวิชาฯ มีส่วนร่ วมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพือการประกันคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
. ส่งเสริ มให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานและสามารถตรวจสอบได้
. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างโปรแกรมวิชาฯ กับ บุคคล / องค์กร
. ส่งเสริ มให้มีการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โปรแกรมวิชาฯ เผยแพร่ ต่อสังคมภายนอก
กรรมการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
1. อาจารย์สมพล
สุขเจริ ญพงษ์
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ณัฐชามญฑ์
ศรี จาํ เริ ญรัตนา
กรรมการ
3. อาจารย์พนั ธิการ์
วัฒนกุล
กรรมการ
4. อาจารย์จีรวรรณ
นกเอียงทอง
กรรมการ
5. อาจารย์อฏั ศณี
เพียรเจริ ญวงศ์
กรรมการ
6. อาจารย์กิตติพงษ์
ภู่พฒั น์วิบูลย์
กรรมการ
7. อาจารย์มาลินี
นาคใหญ่
กรรมการ
8. อาจารย์กสมล
ชนะสุข
กรรมการ
9. อาจารย์ขวัญยุพา
ศรี สว่าง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที ให้คาํ ปรึ กษา เสนอแนะ และตัดสินปัญหาทีเกิดขึน
. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
. อาจารย์สมพล
สุขเจริ ญพงษ์
ประธานกรรมการ
. อาจารย์ณัฐชามญฑ์
ศรี จาํ เริ ญรัตนา
กรรมการ
. อาจารย์พนั ธิการ์
วัฒนกุล
กรรมการ
. อาจารย์จีรวรรณ
นกเอียงทอง
กรรมการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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. อาจารย์อฏั ศณี
. อาจารย์กิตติพงษ์
. อาจารย์มาลินี
. อาจารย์กสมล
. อาจารย์ขวัญยุพา

เพียรเจริ ญวงศ์
ภู่พฒั น์วิบูลย์
นาคใหญ่
ชนะสุข
ศรี สว่าง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาฯ และรายงานการประเมินตนเอง
ทุกปี การศึกษา
10. คุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
การผลิต บัณ ฑิต ของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุร กิ จ (คอมพิว เตอร์ ธุร กิจ ) คณะวิทยาการจัดการ
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามปรัชญาของคณะ และสอดคล้องกับสภาพการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ ร กิ จ (คอมพิว เตอร์ ธุร กิ จ ) คณะวิ ทยาการจัด การ จึ งกํา หนด
คุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ ดังนี
1. สามารถนําเทคโนโลยีมาจัดการสารสนเทศในกิจการได้
2. สามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางธุรกิจได้
3. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ภาษา
4. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุข
6. มีความสามารถออกแบบระบบงานด้านธุรกิจเบืองต้น
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาสากลอย่างน้อย ภาษา
8. มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีของตนเองและต่อสังคม
9. มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่าย
10. มีบุคลิกภาพดี
11. มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ในงานทีรับผิดชอบ

11. อาคารสถานที
อาคารปฏิบตั ิการบัญชีและโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สถานทีตัง ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม
8

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

12. องค์ประกอบคุณภาพ
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ ดําเนิ นงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม องค์ประกอบ ดังนี
องค์ประกอบที ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
องค์ประกอบที การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

9

ส่ วนที
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

1. ความจําเป็ นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ภารกิ จ หลัก ที สถาบัน อุด มศึก ษาจะต้องปฏิบัติ มี 4 ประการ คื อ การผลิต บัณ ฑิ ต การวิจ ัย
การให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนิ นการตามภารกิจทัง
4 ประการดังกล่าว มีความสําคัญอย่างยิ งต่อการพัฒนาประเทศทังระยะสันและระยะยาว ปั จจุบนั มีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการทีทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็ นสิ งจําเป็ น
ทีจะต้องเร่ งดําเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มทีจะมีความแตกต่างกัน
มากขึน ซึงจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สงั คมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิว ตั น์ต่อการอุดมศึกษา ทังในประเด็น การบริ การการศึกษาข้าม
พรมแดน และการเคลือนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็ นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ซึงทังสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็ นทีจะต้องสร้างความมันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้ และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศให้มากขึน ไม่ว่า จะเป็ นการสร้างขี ด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริ งทังอุตสาหกรรมและบริ การ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็ นอยูร่ ะดับท้องถิ นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ขอ้ มูลสาธารณะ (public information) ทีเป็ นประโยชน์ต่อ ผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทังนักศึกษา ผูจ้ า้ งงาน ผูป้ กครอง รัฐบาล และประชาชนทัวไป
5) สั ง คมต้อ งการระบบอุ ด มศึ ก ษาที เปิ ดโอกาสให้ ผู้มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ยมี ส่ ว นร่ วม
(participation) มีความโปร่ งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึงตรวจสอบได้ (accountability) ตาม
หลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ มเติ ม (ฉบับที ) พ.ศ.
กําหนดให้สถานศึกษาทุ ก แห่ งจัด ให้มีระบบการประกัน คุ ณภาพภายใน รวมถึงให้มีสํานัก งานรั บรอง
มาตรฐานและประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทํา หน้า ที ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก โดยการประเมิ น ผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมือวันที สิ งหาคม
เพือเป็ นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน
โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็ นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมือวัน ที พฤศจิ ก ายน
เพือเป็ นกลไกส่ งเสริ มและกํากับให้สถาบันอุด มศึก ษาจัด การศึก ษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรื อกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม
9) กระทรวงศึก ษาธิ การได้มีประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื อง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เมื อวัน ที กรกฎาคม
และคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาได้ประกาศ
แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมือวันที กรกฎาคม
เพือให้
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพือการประกันคุณภาพของบัณฑิต
ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ด้วยความจําเป็ นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่ วมกับต้นสังกัด จึงจําเป็ นต้องพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี
1) เพือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรื อหน่ วยงานเทียบเท่า
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกทีสถาบันนัน ๆ กําหนดขึน โดยวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็ นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2) เพือให้ภาควิชา คณะวิชาหรื อหน่ วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้ าหมาย (targets) และเป้ าประสงค์
(goals) ทีตังไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็ นสากล
3) เพือให้ภาควิชา คณะวิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที
ควรปรับปรุ ง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพือเสริ มจุดแข็ง และพัฒนาจุดทีควร
ปรับปรุ งของสถาบันอย่างต่อเนือง
4) เพื อให้ ข ้ อ มู ล สาธารณะที เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย ทํา ให้ ม ั นใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาทีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทีกําหนด
5) เพือให้ห น่ ว ยงานต้น สังกัด ของสถาบัน อุด มศึก ษาและหน่ ว ยงานที เกี ยวข้อง มีข ้อมูล
พืนฐานทีจําเป็ นสําหรับการส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางทีเหมาะสม
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2. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
การศึกษา

แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.

กับการประกันคุณภาพ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
ได้กาํ หนด
จุ ดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที มุ่งเน้นคุ ณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึงประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายนอก เพื อใช้เ ป็ นกลไกในการผดุ ง รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็ นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนิ นงานของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมายและระดับคุ ณภาพตามมาตรฐาน
ทีกําหนดโดยสถานศึกษาและหรื อหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการ
บริ หารการศึกษาทีต้องดําเนินการอย่างต่อเนือง มีการจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่ อสภาสถาบัน หน่ ว ยงานต้น สังกัด และหน่ วยงานที เกี ยวข้องเพือพิจ ารณาและเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนเพือนําไปสู่ก ารพัฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพือรองรับ การประกัน คุ ณภาพ
ภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เป็ นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัด การศึก ษาในแต่ ละระดับ ซึ งประเมิน โดยสํานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษา
(องค์การมหาชน) หรื อเรี ยกชือย่อว่า สมศ. พระราชบัญญัติก ารศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ มเติ ม
(ฉบับที ) พ.ศ.
ได้กาํ หนดให้สถานศึกษาทุก แห่ งต้องได้รั บการประเมินคุณ ภาพภายนอกอย่างน้อย
1 ครังในทุกรอบ 5 ปี นับตังแต่การประเมินครังสุ ดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่ วยงานทีเกียวข้อง
และสาธารณชน ซึง สมศ. ได้ดาํ เนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. - ) เสร็ จสิ นไปแล้ว
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีสอง (พ.ศ. - ) และการเตรี ยมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบทีสาม (พ.ศ. - ) ในการประเมินรอบทีสามของ สมศ. เป็ นการประเมินทังระดับสถาบัน
และคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานทีตังหลัก การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอก
สถานทีตังหลักทังหมด นอกจากนัน การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรื อกลุ่มสถาบัน
ทีแต่ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รู ปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึงมีหลักการสําคัญ ประการดังต่อไปนี
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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1) เป็ นการประเมิน เพือมุ่งให้มีการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื องการตัดสิ น
การจับผิด หรื อการให้คุณให้โทษ
2) ยึด หลัก ความเที ยงตรง เป็ นธรรม โปร่ งใส มีหลัก ฐานข้อมูลตามสภาพความเป็ นจริ ง
(evidence based) และมีความรับผิดชอบทีตรวจสอบได้ (accountability)
3) มุ่งเน้นในเรื องการส่ งเสริ มและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกํากับ
ควบคุม
4) ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ าย
ทีเกียวข้อง
5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรี ภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยงั คงมีความ
หลายหลายในทางปฏิบตั ิ โดยสถาบันสามารถกําหนดเป้ าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็ม
ตามศักยภาพของสถาบันและผูเ้ รี ยน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ปี ฉบับที (พ.ศ.

-

)

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ปี ฉบับที (พ.ศ. - ) ได้กาํ หนดแนวทางการพัฒนาและ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาที ไร้ ทิศทาง ซําซ้อน ขาดคุณ ภาพ และขาดประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้ก ลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็ นกลไกหลักในการดําเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึงมีพืนทีบริ การและจุดเน้นระดับการศึกษา
ทีต่ างกัน รวมทังมีพนั ธกิ จและบทบาทในการพัฒ นาสังคมและเศรษฐกิ จของประเทศต่ างกันตามความ
หลากหลาย ทังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับท้องถิน การขับเคลือน
ภาคการผลิตในชนบท ท้องถินและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวตั น์ ซึงระบบอุดมศึกษาแต่ละ
กลุ่มเหล่านี จะนําไปสู่ก ารเปลียนแปลงอุดมศึก ษา และส่ งผลกระทบที เป็ นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมี
นัยสําคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็ นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาประเทศดีขึน ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย์ สามารถปรับจํานวนของ
บัณฑิตในสาขาทีเป็ นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยทีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี มีกลไก
ร่ วมกันในการประกันคุณภาพ เพือให้นกั ศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลียนกันได้ระหว่างกลุ่ม และ
ในระยะยาวการประเมิ น คุ ณ ภาพควรนําไปสู่ ร ะบบรั บรองวิท ยฐานะ (Accreditation) ที นัก ศึ ก ษาและ
สาธารณะให้ความเชือถือ เป็ นฐานและเงือนไขในการจัด สรรงบประมาณของรัฐ และ การสนับสนุ นจาก
ภาคเอกชน รวมทังการโอนย้ายหน่วยกิต
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จากกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ปี ดัง กล่ า ว กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้มี ป ระกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื อง มาตรฐานสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ในปี
กํา หนดประเภทหรื อกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็ น กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุ มชน หมายความถึง สถาบันทีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับตํากว่าปริ ญญาตรี
จัดฝึ กอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ น เพือเตรี ยมกําลังคนทีมีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริ งใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลียนอาชีพพืนฐาน เช่น แรงงานทีออกจากภาคเกษตร เป็ นแหล่งเรี ยนรู้
ทีส่งเสริ มให้ประชาชนได้มีโอกาสเรี ยนรู้ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที
ยังยืน
กลุ่ม ข สถาบันทีเน้ นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันทีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี เพื อให้ ไ ด้บัณ ฑิ ต ที มี ค วามรู้ ค วามสามารถเป็ นหลัก ในการขับ เคลื อนการพัฒ นาและ
การเปลียนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั หน่ วยงาน ธุรกิจ และ
บุค คลในภูมิภาค เพือรองรับการดํารงชี พ สถาบัน อาจมีการจัด การเรี ยนการสอนในระดับบัณ ฑิต ศึก ษา
โดยเฉพาะระดับปริ ญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันทีเน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรื อเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชา ทังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ กายภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สังคมศาสตร์ หรื อมนุ ษยศาสตร์
รวมทังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์หรื อการวิจยั หรื อเน้นการผลิตบัณฑิตทีมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชี พระดับสูง หรื อเน้น ทังสองด้าน รวมทัง
สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริ งทังอุตสาหกรรมและบริ การ สถาบันในกลุ่มนีอาจจําแนก
ได้เป็ น ลักษณะคือ ลักษณะที เป็ นสถาบันทีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที เป็ นสถาบันทีเน้น
ระดับปริ ญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบัน ทีเน้ น การวิจัย ขันสู ง และผลิตบัณฑิตระดับ บัณฑิตศึ ก ษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันทีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอก
และเน้น การทําวิทยานิ พนธ์และการวิจ ัย รวมถึงการวิ จ ัยหลัง ปริ ญญาเอก สถาบัน เน้น การผลิต บัณ ฑิ ต
ทีเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศกั ยภาพในการขับเคลือนอุดมศึกษาไทยให้อยูใ่ นแนวหน้าระดับ
สากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
ดังนัน การประกัน คุ ณภาพการศึก ษาจึ งต้องสร้างกลไกการประเมิน คุ ณ ภาพให้สอดรั บกับ
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มดังกล่าว
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. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
ในหมวด
ทีว่าด้วยการบริ หารและการจัดการศึกษา มาตรา ได้ก าํ หนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึก ษามีหน้าที
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาทีสอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึ งถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จดั ทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพือใช้เป็ น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุด มศึกษา และระดับหน่ ว ยงาน เพือนําไปสู่ก ารกําหนด
นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาทีจัดทําขึนฉบับนี ได้ใช้
มาตรฐานการศึกษาของชาติทีเปรี ยบเสมือนร่ มใหญ่เป็ นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญทีครอบคลุม
เป้ าหมายและหลักการของการจัด การศึกษาระดับอุดมศึก ษาของไทยและเป็ นมาตรฐานที คํานึ งถึงความ
หลากหลายของกลุ่มหรื อประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพือให้ทุกสถาบันสามารถนําไปใช้กาํ หนดพันธกิจ
และมาตรฐานของการปฏิบตั ิงานได้
มาตรฐานการอุดมศึกษาทีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที สิ งหาคม
ประกอบด้วยมาตรฐาน ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุ ณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรี ยนรู้ มาตรฐานย่อยทัง
ด้านนี อยูใ่ นมาตรฐานการศึกษาของชาติทีประกอบด้วยมาตรฐานย่อย มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที
คุณลักษณะของคนไทยทีพึงประสงค์ ทังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที แนว การจัดการศึกษา
มาตรฐานที แนวการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้/สังคมแห่ งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กบั มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพือให้การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาทีเป็ นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จดั ทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
เพือนําไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันทีมีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตังทีแตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนิ นการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็ น กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันทีเน้นระดับปริ ญญาตรี กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันทีเน้นการวิจยั ขันสูงและผลิต บัณฑิ ตระดับบัณฑิต ศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริ ญญาเอก นอกจากนัน ยังได้จดั ทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
เพือให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการอุด มศึก ษาและเพือเป็ นการประกัน คุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต ในแต่ ละระดับคุ ณ วุฒิ และ
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สาขาวิชา โดยกําหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ อ ย่า งน้อ ย ด้า น คื อ ด้า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ด้า นความรู้ ด้า นทัก ษะทางปั ญ ญา ด้า นทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กาํ หนดเกณฑ์มาตรฐานอืน ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิ ดและดําเนิ นการหลักสูตรระดับปริ ญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑ์การกําหนดชือปริ ญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกียวกับการพิจารณาประเมินคุณ ภาพการจัด
การศึกษานอกสถานทีตังของสถาบันอุดมศึกษา เพือส่งเสริ มให้สถาบันอุดมศึกษาได้พฒั นาด้านวิชาการและ
วิชาชี พ รวมทังการพัฒ นาคุณ ภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึก ษาระดับอุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมกัน และพัฒนาสู่สากล ซึ งทําให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว
และต่ อ เนื องในทุ ก ระดับ การศึก ษา ตลอดจนสะท้อนให้เ ห็ น ถึง มาตรฐานคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา
เพือให้ก ารจัดการศึก ษาทุ กระดับและทุ กประเภทมีคุ ณภาพและได้มาตรฐานตามที กําหนด
ทังมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา และสัมพัน ธ์ก ับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษาอืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ จึงจําเป็ นต้องมีร ะบบประกันคุณภาพทีพัฒนาขึ นตามทีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
ทังนี ความเชือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา
หลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที .

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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แผนภาพที . ความเชือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที
คุณลักษณะของคนไทยที
พึงประสงค์ทงในฐานะ
ั
พลเมืองและพลโลก

มาตรฐานที
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที
แนวการสร้ างสังคมแห่ง
การเรี ยนรู ้ /สังคมแห่ง
ความรู ้

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต

มาตรฐานด้านการบริ หาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานด้านการสร้ าง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรู ้

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์กาํ กับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบันอุดม
ศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตวั บ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ ด้าน
ผลผลิตทางการศึกษาทีได้คณ
ุ ภาพ

5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จดั ทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื อง นโยบายและ
แนวปฏิบตั ิในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตังแต่ปี พ.ศ. 2539 เพือเป็ นแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ ประการ คือ การให้เสรี ภาพทางวิชาการ
(academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของ
สถาบัน ที จะรั บการตรวจสอบคุ ณ ภาพจากภายนอกตามหลัก การของความรั บผิด ชอบที ตรวจสอบได้
(accountability)
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ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ. ได้ระบุให้
หน่ ว ยงานต้น สัง กัด และสถานศึ ก ษาจัด ให้มี ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
และกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ
กําหนดให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าทีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาทีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึกษาแห่ งชาติ สนับสนุ น
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป็ นอิสระ
และความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริ ญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตังสถานศึกษาแต่ละ
แห่งและกฎหมายทีเกียวข้อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าทีร่ วมกับสถานศึกษาในการจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี
. กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากทีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
มีผลบังคับใช้ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่ วยงานต้นสังกัดทีทําหน้าทีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาเพือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึงคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมือวันที 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึง
ต่อมาได้จดั ทําเป็ นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรือง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2545 เพื อใช้เ ป็ นแนวปฏิบัติ สาระสํา คัญ ของประกาศฉบับ นี ระบุ ใ ห้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล รวมทังให้มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรื อโดยหน่ วยงานต้น
สังกัดทีมีหน้าทีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพือเตรี ยมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึนในแต่ละคณะวิชา
หรื อสถาบันอุดมศึกษา เพือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมิ น ผลการดํา เนิ นงานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของแต่ ล ะคณะวิ ช าหรื อ
สถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดําเนิ นการตามประกาศฉบับปี พ.ศ.
ไประยะหนึ ง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จดั ทํากฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกียวกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนียังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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2545 ซึ งสํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ถื อ ปฏิ บัติ ม าอย่ า งต่ อ เนื อง ต่ อ มาในปี
กระทรวงศึก ษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.
แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกัน คุณ ภาพภายในและภายนอกของการศึก ษาทุ กระดับไว้ใน
ฉบับเดี ยวกัน มีค ณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพภายในระดับอุด มศึก ษาทําหน้าที หลัก ประการคื อ )
วางระเบี ยบหรื อออกประกาศกําหนดหลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิ บัติ เ กี ยวกับการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุ ด มศึก ษา เพื อส่ ง เสริ ม สนับสนุ น และพัฒ นาการประกัน คุ ณ ภาพภายในระดับอุ ด มศึ ก ษา โดย
ความเห็น ชอบของคณะกรรมการการอุด มศึก ษา และ ) เสนอแนะแนวทางปรับปรุ งและพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปปรับปรุ งคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนือง นอกจากนี ยังมีการปรับเปลียนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมิน
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้หน่ วยงานต้นสังกัดจัดให้มี
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่า งน้อ ยหนึ งครั งในทุ ก สามปี และแจ้ง ผลให้ส ถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทังเปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
. . หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณา
จากประเด็นต่อไปนี
1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามทีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
2) ผลการปฏิบตั ิงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในทีกําหนดไว้
3) ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการดําเนิ น งานตามระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในทีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชีคุณภาพการศึกษา
. . วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบตั ิดงั นี
1) ให้ ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ห น่ วยงานหรื อ
คณะกรรมการทีรับผิดชอบการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพขึน โดยมีหน้าทีพัฒนา บริ หารและติดตาม
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพือให้เกิด ความมันใจว่าการ
จัดการศึกษาจะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพือใช้ก าํ กับ ติด ตาม ตรวจสอบและประเมิน คุณ ภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิภ าพภายใต้กรอบ
นโยบายและหลักการทีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบ การประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการบริ หารการศึกษา
4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่ างๆ ทีใช้ในการผลิต บัณฑิ ต ดังนี ( ) หลัก สู ตรการศึก ษาในสาขาวิชาต่ างๆ
( ) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ ( ) สื อการศึกษาและเทคนิ คการสอน ( ) ห้องสมุดและแหล่ง
การเรี ยนรู้อืน ( ) อุปกรณ์การศึกษา ( ) สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู้ และบริ การการศึก ษา( ) การวัดผล
การศึ ก ษาและสัม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ยนของนัก ศึ ก ษา ( ) องค์ ป ระกอบอื นตามที แต่ ล ะสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ทังนี ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามทีเห็นสมควร โดยให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่ งเสริ มและ
สนั บ สนุ นให้ มี ก ารพัฒ นาด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพก ารศึ ก ษาในระดับ คณะวิ ช าของสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนือง
5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในถื อเป็ นส่ ว นหนึ งของกระบวนการบริ ห าร
การศึกษาทีคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดําเนิ นการอย่างมีระบบและต่อเนื อง สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ สภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานทีเกียวข้องเพือพิจารณาและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
5.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานันอย่างน้อยหนึงครังในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทัง
เปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
. . ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบัน อุด มศึกษาอาจพัฒ นาระบบประกัน คุ ณภาพที เหมาะสมสอดคล้องกับ
ระดับ การพัฒ นาของสถาบัน โดยอาจเป็ นระบบประกัน คุ ณ ภาพที ใช้ก ัน แพร่ หลายในระดับชาติ หรื อ
นานาชาติ หรื อเป็ นระบบเฉพาะที สถาบันพัฒ นาขึ นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็ นระบบคุ ณ ภาพแบบใดจะต้องมี
กระบวนการทํา งานที เริ มต้น จากการวางแผน การดํา เนิ น งานตามแผน การตรวจสอบประเมิ น และ
การปรั บ ปรุ งพัฒ นา ทังนี เพื อให้ก ารดํา เนิ น ภารกิ จ ของสถาบัน บรรลุ เ ป้ าประสงค์แ ละมี พ ัฒ นาการ
อย่างต่ อเนื อง ขณะเดียวกันก็เป็ นหลักประกันแก่ สาธารณชนให้ม นใจว่
ั
าสถาบัน อุดมศึกษาสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาทีมีคุณภาพ
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. . มาตรฐาน ตัวบ่งชีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเป็ นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังต้องดําเนิ นการให้ได้ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อืน ๆ ทีเกียวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
กรอบการปฏิบตั ิ ราชการตามมิติด ้านต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ในกรณี มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็ นต้น
ตัวบ่ งชีเป็ นข้อกําหนดของการประกันคุณภาพภายในทีพัฒนาขึนในองค์ประกอบ
คุณภาพ ด้านทีมีความครอบคลุมพันธกิจหลัก ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุ น ได้แก่
(1) ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
(4) การวิจยั (5) การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม (6) การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริ หารและ
การจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึงตัวบ่งชีดังกล่าว
สามารถชีวัดคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับ องค์ป ระกอบคุ ณ ภาพนันๆ ได้ทังหมด ดัง นัน ในบทที ของคู่ มื อ ฉบับ นี จึ ง ได้พ ัฒ นาตัว บ่ ง ชี ที
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทังตัวบ่งชีทีใช้ประเมินปั จจัยนําเข้า กระบวนการ
และผลผลิตหรื อผลลัพธ์ นอกจากนี ตัวบ่งชีทีใช้ประเมินกระบวนการยังได้นาํ เสนอตัวอย่างแนวทางปฏิบตั ิ
เพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานไว้ดว้ ยในบทที เพือประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาในการนําตัวบ่งชีดังกล่าว
ไปใช้
เกณฑ์ ก ารประเมิน เป็ นมาตรวัด ของแต่ ล ะตัว บ่ ง ชี ซึ งพัฒ นาจากเกณฑ์ แ ละ
แนวปฏิบัติ ที เป็ นมาตรฐานซึ งกําหนดโดยสํานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา หรื อโดยหน่ ว ยงาน
ทีเกียวข้อง อาทิ สมศ. ทังนี เพือให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
. . กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท้ ีมีความสําคัญส่ งผลให้การดําเนิ นงาน
ประสบความสําเร็ จ และนําไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพอย่างต่ อเนื องคื อ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ของสถาบัน ที จะต้อ งให้ค วามสํา คัญและกําหนดนโยบายการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา
ทีชัดเจนและเข้าใจร่ วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรื อคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ ้น ให้เกิ ด การพัฒนาคุ ณ ภาพอย่างต่ อเนื อง หน้าที สําคัญประการหนึ งของ
คณะกรรมการหรื อหน่ วยงานนี คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทังตัวบ่งชีและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพทีเหมาะสมสําหรั บสถาบัน ระบบประกัน คุณ ภาพที ใช้ตอ้ งสามารถเชือมโยงให้เกิ ดคุ ณภาพของ
การปฏิบัติ งาน ตังแต่ ร ะดับบุ ค คล ระดับภาควิชาหรื อสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน
21

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

โดยอาจจําเป็ นต้องจัดทําคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพือกํากับการดําเนินงาน แต่ทีสําคัญคณะกรรมการหรื อ
หน่ ว ยงานนี ต้อ งประสานงานและผลัก ดัน ให้เ กิ ด ระบบฐานข้อ มูล และสารสนเทศที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึงสามารถใช้งานร่ วมกันได้ในทุกระดับ
. . ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และวัดผลดําเนินงานเป็ นสิ งจําเป็ นในกระบวนการประกันคุณภาพ
การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานจะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทีเป็ นจริ ง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตังแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และ
สถาบัน ตลอดจนเป็ นข้อมูลทีสามารถเรี ยกใช้ได้อย่างรวดเร็ ว ดังนัน ระบบสารสนเทศทีดี มีประสิ ทธิภาพ
จึงเป็ นปัจจัยสําคัญยิงทีจะส่ งผลต่อความสําเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่ งผลต่อคุณภาพใน
ทุกขันตอนการดําเนิ น งานตังแต่ การวางแผน การปฏิบตั ิ งานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง
การปรับปรุ งและพัฒนา
. การเชือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
ระบุว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุ ณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที ต้องดําเนิ นการอย่างต่ อเนื อง
ในขณะทีมาตรา ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า ให้มีสาํ นักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็ นองค์การมหาชนทําหน้าทีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก และทําการประเมิ น ผลการจัด การศึ ก ษาเพื อให้มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา”
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการ
บริ หารการศึกษาปกติ ทีต้องดําเนิ นการอย่างต่ อเนื อง โดยมีการควบคุ มดูแลปั จ จัยที เกี ยวข้องกับคุ ณภาพ
มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานเพือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพอย่างสมําเสมอ
ด้วยเหตุนีระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทังปั จจัยนําเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต
หรื อผลลัพธ์ (output/outcome) ซึงต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกทีเน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา
ดังนัน ความเชือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็ นสิ งจําเป็ น โดยได้
เชือมโยงให้เห็นจากแผนภาพที .
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แผนภาพที . ความสัมพันธ์ ระหว่ างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบตั ิงาน
ของสถาบัน

การประเมินตนเอง
ของสถาบัน

ข้อมูลป้ อนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจําปี

การตรวจเยียม

รายงาน
ผลการประเมิน

การติดตามผล

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก 3 ปี

ข้อมูลป้ อนกลับ

จากแผนภาพที . จะเห็นว่า เมือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายใน
แล้ว จําเป็ นต้องจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ งเป็ นผลจาก การประกัน
คุณภาพภายในหรื อเรี ยกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพือนําเสนอสภา
สถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีเกียวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็ นเอกสาร
เชือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด และการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ สมศ.
ดังนัน สถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเองทีมีความลุ่มลึก สะท้อนภาพทีแท้จริ ง
ของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
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ส่ วนที
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุ ด มุ่ ง หมายของการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในก็ เ พื อตรวจสอบและประเมิ น
การดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที สถาบันนันๆ ได้กาํ หนดขึน ทังนี เพือให้สถาบันได้ทราบ
สถานภาพทีแท้จริ ง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานทีตังไว้
อย่างต่ อเนื อง การประเมินคุ ณภาพทีมีประสิ ทธิภ าพนัน ทังคณะผูป้ ระเมินและสถาบัน ทีรั บการประเมิน
จําเป็ นต้องกําหนดบทบาทหน้าทีของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
ทังนี สถาบันต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็ จก่อนสิ นปี
การศึกษาทีจะเริ มวงรอบการประเมิน เพือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี
1) เพือให้สามารถนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ปรั บปรุ งและพัฒ นาการจัด
การศึ ก ษาได้ ทัน ในปี การศึ ก ษาถัด ไป และตังงบประมาณได้ ทัน ก่ อ นเดื อ นตุ ล าคม (กรณี ที เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
2) เพื อให้ส ามารถจัด ทํา รายงานประจํา ปี ที เป็ นรายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในส่ ง ให้
สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาและเผยแพร่ ต่ อสาธารณชนได้ภายใน วัน นับจากวัน สิ นปี
การศึกษาของแต่ละสถาบัน
เพือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดงั ทีกล่าวข้างต้น จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็ น ขันตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การ
วางแผน (plan) การดําเนิ นงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณ ภาพ (check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุ ง (act)
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. ขันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
. การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยียมของผู้ประเมิน
. . การเตรียมรายงานประจําปี
ก. จัด ทํารายงานประจําปี ที เป็ นรายงานการประเมิน คุ ณ ภาพภายใน โดยใช้
รู ปแบบการจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามทีกําหนดในระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ปัจจุบนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พฒั นาระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุ ณภาพ (CHE QA Online) เป็ นฐานข้อมูลกลางเพือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและ การ
ส่งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกให้กบั สถาบันอุดมศึกษาใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตังแต่การจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน (common
data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทังการ
จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR)
รวมทังเปิ ดเผยต่อสาธารณะเพือการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้
ฐานข้อมูลดังกล่าวในการดําเนิ นงานประกัน คุ ณภาพการศึก ษาภายใน และจัด ส่ งรายงานประจําปี ทีเป็ น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย
ข. จัดการเตรี ยมเอกสารหรื อหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรื อหลัก ฐานอ้างอิงในแต่ ละตัว บ่งชี ต้องเป็ นข้อมูลในช่ วงเวลา
เดียวกับทีนําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชือเอกสารทีระบุใน
รายงานการประเมินตนเอง
2) การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยียมอาจทําได้ในสองแนวทาง คือ จัด
เอกสารให้อ ยู่ในที อยู่ปกติ ต ามหน่ ว ยงาน ในกรณี นี ต้องระบุ ให้ชัด เจนว่ าจะเรี ยกดู เอกสารได้จ ากผูใ้ ด
หน่ ว ยงานไหน ชือหรื อหมายเลขเอกสารอะไร หรื ออาจจัด ในแนวทางที สอง คือ นําเอกสารมารวมไว้ที
เดียวกันในห้องทํางานของคณะผูป้ ระเมิน โดยจัดให้เป็ นระบบทีสะดวกต่อการเรี ยกใช้ การนําเสนอเอกสาร
ในแนวทางนีเป็ นทีนิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรี ยกหาเอกสารได้รวดเร็ วและดูความเชือมโยงใน
เอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว
ปั จจุ บนั เอกสารหรื อหลักฐานอ้างอิง ทีเกี ยวข้องกับตัวบ่ งชี แต่ละตัว และ
องค์ประกอบคุ ณ ภาพแต่ ละองค์ประกอบสามารถบรรจุ หรื อ จัดเก็บ (upload) หรื อเชื อมโยง (link) ไว้
บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุ ณภาพ (CHE QA Online) ซึงทําให้การจัด เก็บเป็ นระบบและง่าย
ต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็ นภาระเรื องการจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานของสถาบัน
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. . การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรี ยมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี
1) ทําความเข้าใจเกียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นทีสําคัญๆ อาทิ การ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขันตอนการประเมินคุณภาพเป็ นเช่นไร
2) เน้น ยํา กับ บุ ค ลากรในการให้ค วามร่ วมมื อ การตอบคํา ถามหรื อการ
สัมภาษณ์ โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ งทีปฏิบตั ิจริ งและผลทีเกิดขึนจริ ง
3) เปิ ดโอกาสให้มี ก ารอภิ ป ราย ซัก ถาม แสดงความคิ ด เห็ น เพื อสร้ า ง
ความกระจ่างในการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพือความเข้าใจทีถูกต้องของบุคลากร
4) เน้นยําให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจํา
ของทุกคนทีต้องร่ วมมือกันทําอย่างต่อเนือง
ข. การเตรี ย มบุ ค ลากรผูป้ ระสานงานในระหว่างการตรวจเยียมจํา เป็ นต้องมี
บุคลากร จํานวน 1-3 คน ทําหน้าทีประสานงานระหว่างคณะผูป้ ระเมินกับบุคคลหรื อหน่ วยงานทีเกียวข้อง
ทังนี ผูป้ ระสานงานควรเตรี ยมตัวดังนี
1) ทําความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด
2) ทําความเข้าใจอย่างดีก ับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพือสามารถให้
ข้อมูลต่อผูป้ ระเมิน รวมทังต้องรู้ว่าจะต้องติ ดต่อกับใครหรื อหน่ วยงานใด หากผูป้ ระเมิน ต้องการข้อมูล
เพิ มเติมทีตนเองไม่สามารถตอบได้
3) มีรายชือ สถานที หมายเลขโทรศัพท์ของผูท้ ีคณะกรรมการประเมินจะเชิญ
มาให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วน
4) ประสานงานล่วงหน้ากับผูท้ ีจะให้ขอ้ มูลทีเป็ นบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบันว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรื อพบกับใครตามตารางการประเมินทีคณะกรรมการประเมินกําหนด
5) เมือมีปัญหาในการอํานวยความสะดวกแก่คณะผูป้ ระเมิน จะต้องสามารถ
ประสานงานแก้ไขได้ทนั ที
2.1.3 การเตรียมสถานทีสําหรับคณะผู้ประเมิน
ก. ห้องทํางานของคณะผูป้ ระเมิน
1) จัด เตรี ยมห้องทํางานและโต๊ะทีกว้างพอสําหรั บวางเอกสารจํานวนมาก
โดยเป็ นห้องทีปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพือความเป็ นส่วนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื องเขียนในห้องทํางานและอุปกรณ์เสริ ม
อืนๆ ให้คณะผูป้ ระเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3) จัดเตรี ยมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที จําเป็ นไว้ในห้องทํางานหรื อบริ เวณ
ใกล้เคียง
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4) ห้องทํางานควรอยูใ่ กล้กบั ทีจัดเตรี ยมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจน
บริ การสาธารณูปโภคอืนๆ
5) ควรประสานงานกับคณะผูป้ ระเมิน เพือทราบความต้องการพิ เศษอืนใด
เพิ มเติม
ข. ห้องทีใช้สัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็ น
การเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน
2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สถาบัน อุด มศึก ษาจัด ทําคําสั งแต่ งตังและจัด ส่ งให้ค ณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทราบ ทังนี แนวทางการแต่งตังคณะกรรมการประเมิน เป็ นดังนี :
) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรื อหน่ วยงานเทียบเท่ า
- มีก รรมการประเมิ น ฯ อย่างน้อย 3 คน ทังนี ขึ นอยู่ก ับขนาดของ
ภาควิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่า
- เป็ นผูป้ ระเมิน จากภายนอกภาควิช าหรื อหน่ ว ยงานเที ย บเท่ า ที ผ่า น
การฝึ กอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณี ทีผูป้ ระเมินจากภายนอกภาควิชาหรื อ
หน่วยงานเทียบเท่าเป็ นผูท้ ีมีความรู้และประสบการณ์สูง ซึงสามารถให้คาํ แนะนําทีจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ ง
ต่อภาควิชาหรื อหน่ วยงานเที ยบเท่าที รับการประเมิน อาจอนุ โลมให้ไม่ตอ้ งผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรผู้
ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่ วนผูป้ ระเมินจากภายในภาควิชาหรื อหน่ วยงานเทียบเท่าต้องผ่านการฝึ กอบรม
หลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. หรื อทีสถาบันจัดฝึ กอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็ นผูป้ ระเมินจากภายนอกภาควิชา
หรื อหน่วยงานเทียบเท่า โดยต้องเป็ นผูท้ ีผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. หรื อทีสถาบันจัด
ฝึ กอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่า
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทังนี ขึนอยู่กบั ขนาดของคณะ
วิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่า
- เป็ นผู้ป ระเมิ น จากภายนอกสถาบัน ที ผ่า นการฝึ กอบรมหลัก สู ต ร
ผูป้ ระเมิน ของ สกอ. อย่า งน้อย 1 คน ในกรณี ทีผูป้ ระเมิน จากภายนอกสถาบัน เป็ นผูท้ ี มีค วามรู้ และ
ประสบการณ์สูง ซึงสามารถให้คาํ แนะนําทีจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อคณะทีรับการประเมิน อาจอนุโลมให้
ไม่ตอ้ งผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่ วนผูป้ ระเมินจากภายในสถาบันต้องผ่าน
การฝึ กอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. หรื อทีสถาบันจัดฝึ กอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
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- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็ นผูป้ ระเมินจากภายในหรื อนอก
สถาบันก็ได้ ในกรณี ทีเป็ นผูป้ ระเมินภายในสถาบันต้องอยู่นอกสังกัดคณะทีประเมิน โดยประธานต้องเป็ น
ผูท้ ีขึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน ทังนี ขึนอยูก่ บั ขนาดของสถาบัน
- เป็ นผูป้ ระเมิน จากภายนอกสถาบัน ที ผ่านการฝึ กอบรมหลัก สู ต ร ผู้
ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผูป้ ระเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. หรื อทีสถาบันจัดฝึ กอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็ นผูป้ ระเมินจากภายนอกสถาบันที
ขึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
ข. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น คุ ณภาพทราบว่ า
คณะกรรมการประเมิน ฯ จะต้องทําการประเมินคุ ณ ภาพการศึก ษาภายในระดับคณะวิชาหรื อหน่ ว ยงาน
เที ยบเท่ าและระดับสถาบัน ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้ อมทังจัดส่ ง username และ password
ให้คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดับทราบเพือเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้า
ก่อนวันรับการตรวจเยียมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่ วนของผูท้ าํ หน้าทีประธานคณะกรรมการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ สถาบั น สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาจะต้อ งแจ้งให้สํา นัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจําตัว (ID code) ให้ดว้ ย เพือให้ประธานฯ ทําหน้าทีตรวจสอบและยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลพืนฐาน (common data set) และผลการประเมินก่อนส่ งรายงานการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ
นอกจากนัน ให้สถาบันแจ้งรายชือผูท้ าํ หน้าทีประสานงานระหว่างสถาบัน
คณะวิชาหรื อหน่ วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทังเบอร์ โทรศัพท์และ E-mail address
สําหรับติดต่อ
ค. ประสานงานกับประธานหรื อตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพือร่ วม
เตรี ยมแผนการประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายใน อาทิ การจัด ตารางเวลาเข้าตรวจเยียม การให้ข ้อมูลที
คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ มเติมก่อนการตรวจเยียม การนัดหมายต่าง ๆ เป็ นต้น
2.2 การดําเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเยียมเพือประเมินคุณภาพ
1) เปิ ดโอกาสให้บุค ลากรทุ กคนได้ร่ว มรั บฟั งคณะกรรมการประเมินคุ ณ ภาพชี แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยียม
2) บุค ลากรพึงปฏิบัติ งานตามปกติ ร ะหว่างการตรวจเยียม แต่ เตรี ยมพร้ อมสําหรั บ
การนําเยียมชม หรื อตอบคําถาม หรื อรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
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3) จัดให้มีผปู้ ระสานงานทําหน้าทีตลอดช่วงการตรวจเยียม ทังนี เพือประสานงานกับ
บุคคลหรื อหน่ วยงานที คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพือนําการเยียมชมหน่ ว ยงานภายใน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอืนๆ
4) ในกรณี ทีคณะกรรมการประเมินฯ ทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผปู้ ระสานงาน
ส่วนหนึงอยูอ่ าํ นวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ
เมือสิ นสุดการตรวจเยียม ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามหรื อขอความเห็นเพิ มเติมได้ตามความเหมาะสม
. การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผูบ้ ริ หารระดับภาควิชา คณะวิชาหรื อหน่ วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน รวมทัง
ผูเ้ กียวข้อง นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรื อสัมมนาระดับต่างๆ เพือวางแผนพัฒนา
หรื อปรับปรุ งการดําเนินภารกิจอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป โดยอาจจัดทําเป็ นแผนปฏิบตั ิการในการแก้ไขจุดที
ควรปรับปรุ ง และเสริ มจุดแข็ง ซึงประกอบด้วยกิจกรรมทีต้องดําเนิ นการ กําหนดเวลาเริ มต้นจนถึงเวลา
สิ นสุ ดกิจกรรม งบประมาณสําหรั บแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผูร้ ับผิด ชอบกิจกรรมเหล่านัน ทังนี เพือให้
สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนือง
2) พิจารณาการจัด กิจ กรรมเสริ มสร้ างขวัญและกําลังใจ โดยแสดงให้เห็น ว่า สถาบัน
ชืนชมผลสําเร็ จทีเกิดขึน และตระหนักว่าผลสําเร็ จทังหมดมาจากความร่ วมมือร่ วมใจของทุกฝ่ าย
3) ภาควิชา คณะวิชาหรื อหน่ ว ยงานเที ยบเท่ า และสถาบัน ควรให้ข ้อมูลย้อนกลับแก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพือประโยชน์ในการพัฒนาผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
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. นโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เพือให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็ นไปอย่าง
มีระบบและกลไกทีเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2539 เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
และสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงกําหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี
นโยบาย
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับกระบวนการดําเนิ นการภายใน และมาตรฐานของหน่ ว ยงาน ต้น สังกัดโดยเน้น ให้ทุก
หน่วยงานนําระบบประกันคุณภาพไปใช้เพือให้เกิดกลไกในการปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนือง
2. สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ทุกหน่ วยงานจัดทําระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาที ชัดเจนและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลให้ทุกหน่ วยงานย่อยภายใน
มีการดําเนินการตามเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ทีเอือต่อการตรวจสอบ การตรวจประเมินโดยหน่ วยงาน
ภายนอก ตลอดจนประสานกับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัดทําแผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปี
3. ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิ นงานของทุกหน่ วยงานเป็ นประจําภายใต้กรอบ
และมาตรฐานที กํา หนด เพือเป็ นข้อ มูลให้ผูบ้ ริ ห ารของหน่ ว ยงานและของมหาวิ ท ยาลัย นําไปใช้ใ น
การพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพยิ งขึน ผลสรุ ปของการประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็ นส่ วน
หนึงของรายงานประจําปี ทีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
4. ผูบ้ ริ หารของหน่ ว ยงานและของมหาวิ ท ยาลัย จะต้อ งนํา ข้อ มูล ที ได้จ ากรายงานสรุ ปผล
การตรวจสอบและการประเมิน ของคณะกรรมการผูต้ รวจสอบและประเมิน ของมหาวิทยาลัยและจาก
หน่วยงานภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุ งระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิงขึน
5. สนับสนุ น และส่ งเสริ มระบบเครื อข่ ายความร่ ว มมือ การมีส่ว นร่ ว มในการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และท้องถิ น
แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒ นาระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและมาตรฐานการศึ ก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัย โดยให้ประชาคมมีส่วนร่ วม
2. จัดให้มีสาํ นักประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นหน่วยงานกลางในการประสานงานให้ทุกหน่วยงาน
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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3. กําหนดให้แต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หน่วยงานเพือจัดทํา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละ
หน่วยงานทีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
4. จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพือใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน
5. เสริ มสร้างความเข้าใจ เน้นให้เห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาโดยจัด
กิจ กรรม ประชุ ม อบรม สัมมนาอย่างสมําเสมอ เพือให้บุค ลากรทุ กหน่ ว ยงานรั บทราบและตระหนัก ถึง
ความสําคัญ (Awareness) มีความพยายาม (Attempt) ในการดําเนิ นงานเพือพัฒนาคุณภาพให้บรรลุผลตาม
เกณฑ์ (Achievement)
6. จัดให้มีการอบรมผูต้ รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพือให้การตรวจสอบและการประเมิน
มีมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน
7. กําหนดให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ สํานัก จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกปี การศึกษา
ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี/เกณฑ์ทีกําหนด
8. จัดให้มีระบบตรวจสอบและประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในของหน่ วยงาน โดยนําผลการ
ดํา เนิ น งานและการประเมิ น ตนเองของหน่ ว ยงานมาสัง เคราะห์ เป็ นรายงานการประเมิน ตนเองของ
มหาวิทยาลัย
9. ให้ทุกหน่วยงานนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งระบบ
การทํางาน และวางแผนในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิงขึน
10. กําหนดให้มีการส่งมอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เมือมีการ
เปลียนแปลงผูบ้ ริ หารเพือให้งานประกันคุณภาพการศึกษามีความต่อเนือง
11. มีเครื อข่ายความร่ วมมือในกลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอืนในการประกันคุณภาพ
การศึกษาทังในด้านการตรวจเยียม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง
12. เปิ ดโอกาสให้หน่ วยงานภายนอกทังภาครัฐและเอกชน ซึ งเป็ นผูใ้ ช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
มีส่วนร่ วมในการเสนอแนวคิด ในการพัฒนางานและประเมินคุณภาพบัณฑิตเพือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
13. มหาวิทยาลัยและทุกหน่ วยงานจัดทําข้อมูล ข่าวสาร จัดกิจกรรมและผล การดําเนิ นงาน เพือ
เผยแพร่ งานประกันคุณภาพการศึกษาในรู ปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมเพือให้บุคลากรในหน่ วยงานและ
ในมหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลและเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพ การศึกษาของหน่วยงานและสร้างความ
มันใจในคุณภาพของผลผลิตและบริ การของมหาวิทยาลัยต่อผูร้ ับบริ การ

31

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

ส่ วนที
ตัวบ่ งชีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
1. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชีเพือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
1.1 หลักการ
การพัฒ นาตัว บ่งชี การประกันคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับอุด มศึกษา มีหลัก การ
สําคัญ ประการ คือ
1) ตัวบ่งชีพัฒนาขึนภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ ด้านทีมีความครอบคลุมพันธกิจหลัก
ประการของการอุด มศึก ษาและพัน ธกิ จ สนับสนุ น ซึ งมีความสอดคล้องกับหลัก เกณฑ์ทีกําหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2) ตัวบ่งชีตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. แก้ไข
เพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ปี ฉบับที (พ.ศ.
- )มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา มาตรฐานสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ทีเกียวข้อง รวมทังสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชีการ
ประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการสําคัญ คือ ไม่ให้เป็ นภาระซําซ้อนใน การปฏิบตั ิงานแก่
สถาบันอุดมศึกษา
3) ตัวบ่งชีประเมินปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรื อผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชีผลผลิต
และผลลัพธ์จ ะมีทังที สกอ.พัฒนาขึ นและตัว บ่งชี ที สมศ.ใช้ในการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอก ทังนี เพือ
ความเชือมโยงและความเป็ นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึก ษาไทยและเพือรองรับการประเมิน
ภายนอกของ สมศ.
4) ตัวบ่งชีมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริ หารจัดการทัง ด้าน คือ ด้านนักศึกษา
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรี ยนรู้และนวัตกรรม
5) จํานวนตัวบ่งชีทีพัฒนาขึนเป็ นเพียงจํานวนตัวบ่งชีขันตํา สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เพิ มเติมตัวบ่งชีและเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
6) เกณฑ์ ที พั ฒ นาขึ นมี ทั งปร ะเภ ทเก ณฑ์ ม า ตรฐานทั วไป ที ใช้ ก ั บ ทุ กกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพิ มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันทีเน้น
ระดับปริ ญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางทีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางทีเน้น
ระดับปริ ญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันทีเน้น การวิจ ัยขันสูงและผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึก ษา โดยเฉพาะ
ระดับปริ ญญาเอก ตามนิยามทีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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1.2 วิธีการพัฒนาตัวบ่ งชี
.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารทีเกียวข้อง ได้แก่
1) พระราชบัญญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.

แก้ไขเพิ มเติ ม (ฉบับที 2)

พ.ศ.
2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ปี ฉบับที (พ.ศ.
- ) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
สํา นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
8) เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตัว บ่ งชี การประเมิน คุ ณ ภาพภายนอก ระดับอุด มศึก ษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
1.2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องในข้อ .2.1 เพือนํามาพัฒนา
ตัวบ่งชี โดยจําแนกตามปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ ด้านที
ครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน อุดมศึกษาเป็ นกรอบในการพัฒนาตัวบ่ งชี เพือให้สามารถวัดคุ ณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานทีเกียวข้องอืนๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน
1.2.3 กําหนดตัว บ่ ง ชี การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดับอุด มศึก ษาที เป็ น
ตัวบ่งชีด้านปัจจัยนําเข้า ตัวบ่งชีด้านกระบวนการ และตัวบ่งชีด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึงมีความครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2.4 ตรวจสอบความสมดุ ลของตัว บ่ งชี ที กําหนดตามมุมมองการบริ หารจัด การทัง
ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การ
เรี ยนรู้และนวัตกรรม
1.2.5 กําหนดตัวบ่งชีเป็ น ประเภท คือ ตัวบ่งชีเชิงคุณภาพและตัวบ่งชีเชิงปริ มาณ ดังนี
1) ตัว บ่ ง ชี เชิ ง คุ ณ ภาพจะระบุ เ กณฑ์ม าตรฐานเป็ นข้อ ๆ กํา หนดเกณฑ์ก าร
ประเมิ น ตัว บ่ ง ชี เป็ น ระดับ มี ค ะแนนตังแต่ ถึ ง การประเมิ น จะนั บ จํา นวนข้อ และระบุ ว่ า ผล
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การดําเนินงานได้กีข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณี ทีไม่ดาํ เนินการใดๆ หรื อดําเนิ นการไม่ครบทีจะได้ 1 คะแนน
ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
2) ตัวบ่งชีเชิงปริ มาณอยูใ่ นรู ปของร้อยละหรื อค่าเฉลีย กําหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็ นคะแนนระหว่าง ถึง โดยเป็ นค่าต่อเนื อง (มีจุดทศนิ ยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนิ นงานตามตัว
บ่งชี (ซึงอยูใ่ นรู ปร้อยละหรื อค่าเฉลีย) เป็ นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที แต่ละตัวบ่งชีจะ
กําหนดค่าร้อยละหรื อค่าเฉลียทีคิดเป็ นคะแนน ไว้ ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที 1 กํา หนดร้ อ ยละ
เป็ นคะแนน ผลการดํา เนิ น งานตาม
ตัวบ่งชีได้ร้อยละ .
คะแนนทีได้
ตัวอย่างที กํา หนดร้ อ ยละ

=

,

= 3.78

เป็ นคะแนน ผลการดํา เนิ น งานตาม

ตัวบ่งชีได้ร้อยละ .
คะแนนทีได้

75.51
5
100

=

34.62
5
85

= 2.04

ตัวอย่างที กํา หนดค่ า เฉลี ยคื อ จํา นวนเงิ น วิ จ ัย ต่ อ อาจารย์แ ละนัก วิ จ ัย
บาท เป็ นคะแนน ผลการดําเนินงานได้ , . บาทต่อคน
คะแนนทีได้
ตัวอย่างที กําหนดร้อยละ

=

152,500.35
 5 = 3.81
200,000

เป็ นคะแนน ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี

ได้ร้อยละ .08
คะแนนทีได้

92.08
5
90

=

หลักการคํานวณการแปลงค่าร้อยละหรื อค่าเฉลียเป็ นคะแนน สรุ ปได้ดงั นี
1) ผลการดําเนิ นงานเท่ ากับหรื อสู งกว่าค่าร้ อยละหรื อค่ าเฉลียที กําหนดให้เป็ น
คะแนน จะได้คะแนน
2) ผลการดําเนิ น งานตํากว่าค่ าร้ อยละหรื อค่ าเฉลียที กําหนดให้เป็ นคะแนน
คํานวณคะแนนทีได้ดงั นี
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คะแนนทีได้ =

ค่าร้ อยละหรือค่าเฉลียทีได้ จากการดําเนินการ
x5
ค่าร้ อยละหรือค่าเฉลียทีกําหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ของตัวบ่งชีนัน ๆ

ข้อปฏิบตั ิเรื องจุดทศนิยม
การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิ ยม ตําแหน่ ง โดย การ
ปัดทศนิยมตําแหน่งที ตามหลักการปัดทศนิยม (ตังแต่เลข ขึนไปปัดขึน) เช่น
.
เป็ น .
.
เป็ น .
1.2.6 กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีเป็ น 5 ระดับ มีคะแนนตังแต่ ถึง กรณี ทีไม่
ดําเนินการใด ๆ หรื อดําเนินการไม่ครบทีจะได้ คะแนนให้ได้ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน
ดังนี
คะแนน 0.00 -1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
คะแนน 1.51 -2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
คะแนน 2.51 -3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 -4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 -5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
2. คําชีแจงอืนๆ ในการนําตัวบ่งชีไปใช้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1) การประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แต่ ละสถาบันอุด มศึกษาจะต้องใช้
ตัวบ่งชีคุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรื อหน่ วยงานเทียบเท่า และ
หน่วยงานทีมีการเรี ยนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชีทีจะนําไปใช้ให้สอดคล้องกับบริ บท โครงสร้าง
และระบบการบริ หาร และปรับข้อความในตัวบ่งชีและเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่ วยงาน
ทีรับการประเมิน เช่ น ตัวบ่ งชีที 7.1 การประเมินสภาสถาบัน และผูบ้ ริ หารของสถาบัน อาจปรับเป็ นการ
ประเมินกรรมการประจําคณะวิชาและผูบ้ ริ หารคณะวิชา เป็ นต้น
3) การประเมินทุกตัวบ่ งชีเป็ นการประเมินในรอบปี การศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชีที . ตัวบ่งชี
ที . และตัวบ่งชีที . สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปี งบประมาณก็ได้ ในกรณี เช่นนันจะต้องระบุ
35

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

ให้ชัด เจนและต้องประเมินในรอบปี งบประมาณอย่างต่อเนื อง โดยใช้ พ.ศ.ของปี งบประมาณทีตรงกับ
ปี การศึกษาทีประเมิน สําหรับตัวบ่งชีของสมศ. ให้ใช้รอบปี ตามที สมศ. กําหนด
) อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรทีมีสญ
ั ญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา
ทังปี การศึกษา ซึงมีหน้าทีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
นั ก วิ จ ั ย ประจํา หมายถึ ง ข้ า ราชการ หรื อพนั ก งาน หรื อบุ ค ลากรที มี สั ญ ญาจ้ า งกั บ
สถาบันอุดมศึกษาทังปี การศึกษา ทีมีตาํ แหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีวิจยั หรื อนักวิจยั
การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา ให้นบั ระยะเวลาการทํางาน ดังนี
- เดือน
คิดเป็ น คน
เดือนขึนไปแต่ไม่ถึง เดือน คิดเป็ น . คน
น้อยกว่า เดือน
ไม่สามารถนํามานับได้
3. นิยามศัพท์ ทใช้
ี ในตัวบ่ งชี
กระบวนการเรียนรู้ทีเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาทีถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุ ด
เป็ นกระบวนการจัดการศึกษาที ต้องเน้นให้ผเู้ รี ยนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง หรื อ
รวมทังมี ก ารฝึ กและปฏิ บัติ ใ นสภาพจริ งของการทํา งาน มี ก ารเชื อมโยงสิ งที เรี ยนกับ สั ง คมและ
การประยุกต์ใช้ มี การจัด กิ จ กรรมและกระบวนการให้ผเู้ รี ยนได้คิ ด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
สร้างสรรค์สิ งต่างๆ
นอกจากนี ต้องส่ งเสริ ม ให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ และเต็มตามศัก ยภาพ โดย
สะท้อนจากการทีนักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชา หรื อเลือกทําโครงงานหรื อชิ นงานในหัวข้อทีสนใจ
ในขอบเขตเนือหาของวิชานันๆ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ซึงมุ่ งพัฒนา
ความรู้ และทัก ษะทางวิชาชี พ ทัก ษะชี วิต และทัก ษะสังคม มีปรากฏในวงการศึก ษาไทยหลายรู ปแบบ
ตัวอย่างเช่น1
1) การเรี ยนรู้จากกรณี ปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรี ยนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรี ยนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง (Self-Study)
1

ดูเพิมเติม “รายงานการวิจยั การสังเคราะห์องค์ความรู้เกียวกับการจัดการเรียนรู้ทีเน้ นตัวผู้เรียนเป็ นสําคัญ ตังแต่
พ.ศ.
- ”.
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5) การเรี ยนรู้จากการทํางาน (Work-based Learning)
6) การเรี ยนรู้ทีเน้นการวิจยั เพือสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
7) การเรี ยนรู้ทีใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)
การบู รณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบตั ิก าร ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพือสนับสนุ นเป้ าประสงค์ทีสําคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการทีมีประสิทธิผล เป็ นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึงการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนิ นการมี
ความเชือมโยงกันเป็ นหนึงเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ ผ ลงานวิจัย ในทีประชุ มวิชาการระดับ ชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจ ัย
ในทีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์( Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิทีมีผลงานเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานันๆ
จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ และมีผปู้ ระเมินบทความทีเป็ นผูเ้ ชียวชาญในสาขานันจากนอก
สถาบันของเจ้าของบทความ
การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในทีประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยั
ในทีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์( Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิทีมีผลงานเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานันๆ
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ และมีผปู้ ระเมินบทความทีเป็ นผูเ้ ชียวชาญในสาขานันจากต่างประเทศ
การให้ บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรื อโครงการให้บริ การแก่สงั คมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรื อเป็ นการให้บริ การทีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริ การ
การให้ อาํ นาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อาํ นาจและความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจและ
ในการปฏิ บัติ แ ก่ ผูป้ ฏิ บัติ ง าน ซึ งเป็ นผูม้ ี ค วามรู้ ความเข้าใจเกี ยวกับงาน เพื อให้มี ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการทีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปั ญหา หรื อ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรื อทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุ ปผลอย่างเป็ นระบบ
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งานสร้ างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นงานวิจยั ) ทีมีการศึกษา ค้นคว้า
ทีแสดงออกทางศิลปะหรื อดนตรี อนั เป็ นทียอมรับ
จรรยาบรรณนั ก วิจัย 2 หมายถึ ง หลัก เกณฑ์ค วรประพฤติ ปฏิ บัติ ข องนัก วิจ ัย ทั วไป เพือให้
การดําเนินงานวิจยั ตังอยูบ่ นพืนฐานของจริ ยธรรมและหลักวิชาการทีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิศรี และเกียรติภูมิของนักวิจยั ดังนี
1) นักวิจยั ต้องซือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นัก วิ จ ัย ต้อ งตระหนัก ถึ ง พัน ธกรณี ใ นการทํา วิ จ ัย ตามข้อ ตกลงที ทํา ไว้ก ับ หน่ ว ยงาน
ทีสนับสนุนการวิจยั และต่อหน่วยงานทีตนสังกัด
3) นักวิจยั ต้องมีพืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการทีทําวิจยั
4) นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ งทีศึกษาวิจยั ไม่ว่าจะเป็ นสิ งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
5) นักวิจยั ต้องเคารพศักดิศรี และสิทธิของมนุษย์ทีใช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั
6) นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขันตอนของการทําวิจยั
7) นักวิจยั พึงนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางทีชอบ
8) นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ืน
9) นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์ แ ละบุ คลากรสายสนับสนุ น หมายถึง ประมวลความประพฤติทีอาจารย์
และบุ ค ลากรสายสนับสนุ น พึงปฏิบัติ เพือรั ก ษา ส่ งเสริ มเกี ยรติ คุ ณ ชื อเสี ยง และฐานะของอาจารย์และ
บุ ค ลากรสายสนับสนุ น ตามที สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้ก รอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที พึงมีในสถาบัน อุดมศึกษา โดยต้องยึ ดมันในหลักการ ประการ คื อ
) ยึดมันและยืนหยัดในสิ งทีถูกต้อง ) ซือสัตย์สุจริ ตและรับผิดชอบ ) ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความโปร่ งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ) ปฏิบัติ ห น้าที โดยไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็ นธรรม ) มุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน
)ไม่ใช้อาํ นาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ ประการ คือ
) จรรยาบรรณต่อตนเอง ) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ) จรรยาบรรณต่อการปฏิบตั ิ งาน ) จรรยาบรรณ
ต่ อหน่ ว ยงาน ) จรรยาบรรณต่ อผูบ้ ังคับบัญชา ) จรรยาบรรณต่ อผูใ้ ต้บังคับบัญ ชา ) จรรยาบรรณ
ต่อผูร้ ่ วมงาน ) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผูร้ ับบริ การ ) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ ) จรรยาบรรณ
ต่อสังคม

2

ดูเพิมเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแห่งชาติ. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิงแวดล้ อม
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นั ก วิ จั ย ประจํ า หมายถึ ง ข้ า ราชการ หรื อพนั ก งาน หรื อบุ ค ลากรที มี สั ญ ญาจ้ า งกั บ
สถาบันอุดมศึกษาทังปี การศึกษา ทีมีตาํ แหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีวิจยั หรื อนักวิจยั
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษา
ทีลงทะเบียนเรี ยนตามเกณฑ์จาํ นวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี
ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี : ลงทะเบียน หน่วยกิตต่อปี การศึกษา
( หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทังโครงการปกติและโครงการ
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน หน่วยกิตต่อปี การศึกษา ( หน่วยกิต
ต่อภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี : ลงทะเบียน หน่วยกิตต่อปี การศึกษา
( หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน หน่วยกิตต่อปี การศึกษา
( หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
ขันตอนการคํานวณค่า FTES มีดงั นี
) คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึงก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง
จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาทีเปิ ดสอนทุกรายวิชาตลอดปี การศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็ จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ ม-ถอน) โดยมีสูตร การคํานวณ
ดังนี
SCH =  nici
เมือ ni = จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนในวิชาที i

Ci

= จํานวนหน่วยกิตของวิชาที i

2) คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี
SCH
FTES =
จํานวนหน่วยกิตต่อปี การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริ ญญานัน ๆ

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาทีเรี ยนในช่วงเวลาราชการ หรื อนอกเวลาราชการโดย
สถาบันได้มีการคํานวณเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นการพิเศษ
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นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาทีเรี ยนในช่วงเวลาราชการ หรื อนอกเวลาราชการโดย
สถาบันมิได้นบั ว่าการสอนดังกล่าวเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรื อได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั
การสอนของอาจารย์เป็ นการพิเศษ
แนวปฏิบัตทิ ีดี หมายถึง วิธีปฏิบตั ิ หรื อขันตอนการปฏิบตั ิทีทําให้องค์การประสบความสําเร็ จ
หรื อสู่ความเป็ นเลิศตามเป้ าหมาย เป็ นทียอมรับในวงวิชาการหรื อวิชาชีพนัน ๆ มีหลักฐานของความสําเร็ จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุ ปวิธีปฏิบตั ิ หรื อขันตอนการปฏิบตั ิ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก
เป็ นเอกสาร เผยแพร่ ให้หน่วยงานภายในหรื อภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ทีได้รับผลกระทบ หรื ออาจได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็ จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีสําคัญ เช่น
นักศึกษา ผูป้ กครอง สมาคมผูป้ กครอง ผูป้ ฏิบตั ิงาน คู่ค วามร่ ว มมือทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอืน ๆ องค์การทีทําหน้าที
กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การทีให้เงินสนับสนุน ผูเ้ สียภาษี ผูก้ าํ หนดนโยบาย ผูส้ ่ งมอบ ตลอดจนชุมชนใน
ท้องถิ นและชุมชนวิชากาหรื อวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทัวไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็ นแผนทีกําหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจ
ของสถาบัน มีการกําหนดตัว บ่งชีความสําเร็ จ ของแต่ละกลยุทธ์และค่ าเป้ าหมายของตัวบ่งชี เพือวัดระดับ
ความสําเร็ จ ของการดํา เนิ น งานตามกลยุทธ์ โดยสถาบัน นําแผนกลยุทธ์มาจัด ทําแผนดําเนิ น งานหรื อ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสันทีมีระยะเวลาในการดําเนิ น งานภายใน 1 ปี
เป็ นแผนที ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพือให้เกิด การดําเนิ นงานจริ งตามกลยุทธ์ ประกอบด้ว ย
โครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ทีจะต้องดําเนินการในปี นัน ๆ เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี
ความสําเร็ จของโครงการหรื อกิจกรรม ค่าเป้ าหมายของตัวบ่งชีเหล่านัน รวมทังมีการระบุผรู้ ับผิดชอบหลัก
หรื อหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนิ นการ รายละเอียดและทรั พยากรที ต้องใช้ในการดําเนิ น
โครงการทีชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขันตอนการปฏิบตั ิงานทีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพือให้
ได้ผลออกมาตามที ต้องการ ขันตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรู ป
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ของเอกสารหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์หรื อโดยวิธีการอืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปั จจัยนําเข้า
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้ อนกลับ ซึงมีความสัมพันธ์เชือมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ งทีทําให้ระบบมีการขับเคลือนหรื อดําเนิ นอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรื อกลุ่มบุคคลเป็ นผูด้ าํ เนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบทีทําหน้าทีในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผล
รวมทังการวิเคราะห์เพือจัดทําเป็ นสารสนเทศในรู ปแบบต่าง ๆ และนําส่ งไปยังผูท้ ีมีสิทธิได้รับสารสนเทศ
เพื อใช้ใ นการปฏิบัติ ง าน การบริ หาร หรื อ การตัด สิ น ใจ โดยมี ค อมพิ ว เตอร์ รวมทังอุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ
เป็ น เครื องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่
ละประเภทมีได้หลายระบบ ทังนี เพือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานทีแตกต่างกันออกไป
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ทียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็ นวารสารระดับชาติ และมีชือปรากฏในบัญชีรายชือทีเผยแพร่ โดยสํานักงานฯ
หรื อ วารสารวิชาการ ทีมีชือปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ทีปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น
ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and
Humanities Citation Index) หรื อฐานข้อมูล Scopus หรื อในฐานข้อมูลสากลอืน ๆ ทีเป็ นที ยอมรับในศาสตร์
นัน ๆ หรื อวารสารวิชาการทียอมรั บโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เ ป็ นวารสาร
ระดับนานาชาติ และมีชือปรากฏในบัญชีรายชือทีเผยแพร่ โดยสํานักงานฯ
หน่ วยงานหรือองค์ กรระดับชาติ หมายถึง หน่ วยงานราชการระดับกรมหรื อเทียบเท่าขึนไป
หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อองค์การมหาชน หรื อองค์กรกลางระดับชาติทงภาครั
ั
ฐและเอกชน
หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริ หาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ
ให้เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี ยังหมายถึงการบริ หารจัดการทีดี ซึงสามารถนําไปใช้ได้ทงภาครั
ั
ฐ
และเอกชน ธรรมทีใช้ในการบริ หารงานนี มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณ ธรรม จริ ยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทังปวง
ซึงวิญ ูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบตั ิ อาทิ ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็ นต้น

3
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หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี (Good Governance) ทีเหมาะสมจะนํามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี 4
1) หลัก ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) คื อ ผลการปฏิบัติร าชการที บรรลุว ตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายของแผนการปฏิบตั ิราชการตามทีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานทีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตั ิงานในระดับชันนําของประเทศเพือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ทีชัดเจน
มีกระบวนการปฏิบตั ิงานและระบบงานทีเป็ นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุ ง
อย่างต่อเนืองและเป็ นระบบ
2) หลัก ประสิ ทธิ ภ าพ (Efficiency) คือ การบริ หารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที ดี
ทีมีก ารออกแบบกระบวนการปฏิบัติ งานโดยใช้เทคนิ ค และเครื องมือการบริ หารจัด การที เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทังด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจเพือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลัก การตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริ การทีสามารถดําเนิ นการได้ภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด และสร้างความเชือมัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรื อความต้องการ
ของประชาชนผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที
และผลงานต่ อเป้ าหมายทีกําหนดไว้ โดยความรั บผิด ชอบนันควรอยู่ในระดับที สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่ งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชีแจงได้
เมือมีขอ้ สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอัน ไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) คือ กระบวนการทีข้าราชการ ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่ วมในการรับรู้ เรี ยนรู้ ทําความเข้าใจ ร่ วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปั ญหาหรื อ
ประเด็น ที สําคัญที เกี ยวข้อ ง ร่ ว มคิ ด แนวทาง ร่ ว มการแก้ไขปั ญหา ร่ ว มในกระบวนการตัด สิ น ใจ และ
ร่ วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ ส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสิ นใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอืนๆ (ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ น) และภาค
ประชาชนดํา เนิ น การแทนโดยมี อิ ส ระตามสมควร รวมถึ ง การมอบอํา นาจและความรั บ ผิ ด ชอบ
4
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ในการตัดสินใจและการดําเนิ นการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริ การต่อ
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การปรับปรุ งกระบวนการ และเพิ มผลิตภาพเพือผลการดําเนิ นงานทีดี
ของส่วนราชการ
8) หลัก นิ ติ ธรรม (Rule of Law) คื อ การใช้อาํ นาจของกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้อบังคับ
ในการบริ หารราชการด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และคํานึงถึงสิทธิเสรี ภาพของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบตั ิและได้รับบริ การอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรื อหญิง ถิ นกําเนิ ด เชือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชือทางศาสนา การศึกษา การฝึ กอบรม และ
อืนๆ
10) หลัก มุ่งเน้นฉัน ทามติ (Consensus Oriented) คื อ การหาข้อตกลงทั วไปภายในกลุ่มผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยทีเกียวข้อง ซึงเป็ นข้อตกลงทีเกิดจากการใช้กระบวนการเพือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล
ทีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มทีได้รับผลกระทบโดยตรงซึงต้องไม่มีขอ้ คัดค้านทียุติ
ไม่ได้ในประเด็นทีสําคัญ โดยฉันทามติไม่จาํ เป็ นต้องหมายความว่าเป็ นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
หลักสู ตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ ทงหมดที
ั
ผูเ้ รี ยนต้องศึกษาเพือให้
ได้รับ การรับรอง จากสภาหรื อองค์กรวิชาชีพทีกําหนดตามกฎหมาย
อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรทีมีสญ
ั ญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา
ทังปี การศึกษา ซึงมีหน้าทีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
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. องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่ งชี และเกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ งมีปรัชญา ปณิ ธาน และจุดเน้นทีอาจแตกต่างกัน ดังนัน จึงเป็ นหน้าที
ทีสถาบันจะกําหนดวิสยั ทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้ชดั เจนและสอดคล้องกับปรัชญา
ปณิ ธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ทีสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลียนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมของสมาชิก
ทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ทีกําหนดแล้วให้รับทราบทัวกันทังอาจารย์
เจ้าหน้าที นักศึกษา ตลอดจนผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผูป้ กครอง ชุมชน ผูใ้ ช้บริ การและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุด มศึก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
(Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
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ตัวบ่ งชี จํานวน ตัวบ่งชี คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่ งชีที .
: กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่ งชี

: กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี
: สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก คือ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทาง
วิชาการแก่สังคม และการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนิ น พันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา
จําเป็ นต้องมี ก ารกําหนดทิ ศทางการพัฒ นาและการดําเนิ น งานของสถาบัน เพือให้ส ถาบัน ดํา เนิ น การ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรื อจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็ นสากล และเจริ ญเติบโตอย่างยังยืน ดังนัน สถาบัน
ต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พัน ธกิจ ตลอดจนมีการพัฒ นาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนิ น งานเพือเป็ นแนวทางใน
การดําเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒ นาแผนกลยุทธ์ นอกเหนื อจากการพิจ ารณาอัต ลัก ษณ์ หรื อจุ ดเน้น ของสถาบัน แล้ว
จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึก ษา มาตรฐานวิชาชีพที เกียวข้อง ยุทธศาสตร์ ด ้านต่ างๆ ของชาติ รวมถึงทิ ศทางการพัฒ นา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลียนแปลงของกระแสโลก ทังนี เพือให้การ
ดําเนินงานของสถาบันเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ เป็ นทียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางทีถูกต้อง
เหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทีสอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสถาบัน โดยเป็ นแผนที เชื อมโยงกับ ปรั ช ญาหรื อปณิ ธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ปี
ฉบับที (พ.ศ. - ) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที (พ.ศ. - )
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีก ระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เ ป็ นแผนปฏิบัติ ก ารประจําปี ครบ 4 พัน ธกิ จ คื อ ด้า น
การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการ และการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตวั บ่งชีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจําปี และค่าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี เพือวัด
ความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีของแผนปฏิบตั ิการประจําปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง และ
รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารเพือพิจารณา
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี ละ ครัง และรายงาน
ผลต่อผูบ้ ริ หารและสภาสถาบันเพือพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุ งแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
:

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
หรื อ ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
หรื อ ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรื อ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ ทีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนทีเชือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัตสิ ถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้ นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที (พ.ศ. - ) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที
(พ.ศ. - )
1.1 มีก ารกําหนดปรั ชญาหรื อปณิ ธานของสถาบัน หากสถาบัน ได้ก าํ หนดปรั ชญาหรื อ
ปณิ ธานอยูแ่ ล้วตังแต่เริ มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรื อปณิ ธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปั จจุบันของสถาบันหรื อไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนิ นการให้แน่ ใจว่าสมาชิกในสถาบันและ ผูม้ ีส่ว น
เกียวข้องได้รับทราบโดยทัวกัน
1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรื อปณิ ธานของสถาบันตามสภาพการณ์ทีเปลียนไป ควร
เป็ นการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธานร่ วมกันทังผูบ้ ริ หาร อาจารย์และเจ้าหน้าที เพือเป็ นทียอมรับของทุกฝ่ าย
อันจะนําไปสู่ความร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานให้บรรลุ ผลตามปรัชญาหรื อปณิ ธานทีได้กาํ หนด ร่ วมกัน
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
1.3 มี ก ารพัฒ นาแผนกลยุท ธ์ ใ ห้ สอดคล้องกับ ปรั ช ญาหรื อปณิ ธานและนโยบายของ
สภาสถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทังหลักการและ
มาตรฐานต่ าง ๆ ที เกี ยวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัด เจนว่ าปรั ช ญาหรื อปณิ ธานและนโยบายของ
สภาสถาบันและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็น ใด อย่างไร หากมีประเด็นที ไม่สอดคล้องควรพิจารณา
ปรับแก้ให้สอดคล้อง
1.4 มีการจัดตังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) เพือนําสถาบันไปสู่ความสําเร็ จที
พึงประสงค์ ประกอบด้ว ย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิ จ (mission) เป้ าประสงค์ (goal) และวัต ถุประสงค์
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(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และ
ภัยคุกคาม (threat) เพือนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ทีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันได้แก่
การเรี ยนการสอน การวิจ ัย การบริ ก ารทางวิชาการแก่ สังคม และการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒ นธรรม
วิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ทีสถาบันกําหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทังผูบ้ ริ หาร อาจารย์และ
เจ้าหน้าที เพือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ าย อันจะนําไปสู่ความร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตาม
ความมุ่งหวังของสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถ่ ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับสถาบันไปสู่ ทุกหน่ วยงานภายใน
2.1 มีการชี แจงทําความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารหน่ วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ
เป้ าหมายของกลยุทธ์ และมีการกําหนดหน่ วยงานภายในรับผิดชอบดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็ น
ทางการ
. มีการกําหนดเป้ าหมายในการดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่ วยงานภายใน
และมีการมอบหมายอย่างเป็ นทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ านการเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทําแผนทีกลยุทธ์ (Strategic map) เพือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผน
ปฎิบตั ิการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กบั แผนปฏิบตั ิ
การประจําปี ทัง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการ และการทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตวั บ่ งชีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตกิ ารประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่ งชี เพือวัดความสํ าเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
4.1 มีก ารจัด ทํา ตัว บ่ ง ชี (KPI) พร้ อ มทังเป้ าหมาย (target) ของแต่ ล ะตัว บ่ งชี ที จะใช้ว ัด
ความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ทังนี ควรจัดทําพร้อมกับ การ
จัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
. มีกระบวนการส่งเสริ มให้ผบู้ ริ หาร อาจารย์และเจ้าหน้าทีผูท้ ีเกียวข้องในการดําเนิ นการ
ตามตัว บ่งชี เข้ามีส่วนร่ วมในการจัด ทําตัวบ่ งชี และค่าเป้ าหมาย เพือให้เกิ ดการยอมรับของทุก ฝ่ าย อันจะ
นําไปสู่ความร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามเป้ าหมายทีได้กาํ หนดร่ วมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี ครบ 4 พันธกิจ
สถาบัน ควรจัด ทํา ปฏิ ทิ น การดํา เนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ง านทัง 4 พัน ธกิ จ เพื อใช้เ ป็ น
แนวทางการดําเนินงานและสร้างความเชือมันว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานในเวลาทีเหมาะสม
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6. มีก ารติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี ของแผนปฏิบัติ การประจําปี อย่ างน้ อ ยปี ละ 2 ครัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพือพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการว่าเป็ นไปตามแผนหรื อไม่ และ
ควรมีการรายงานผลการดําเนิ นตามตัวบ่งชีเทียบกับค่าเป้ าหมายเสนอต่อผูบ้ ริ หาร ในช่วงเวลาหนึ ง ๆ เช่น
3 เดือน หรื อ 6 เดือน หากไม่เป็ นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุ ง
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชีของแผนกลยุทธ์ อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครัง และรายงานผลต่ อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพือพิจารณา
มีก ารประเมิน ผลการดําเนิ น งานตามแผนกลยุทธ์โ ดยการเปรี ยบเที ยบผลของตัว บ่ งชี การ
ดําเนิ น งานตามแผนกลยุทธ์ก ับค่าเป้ าหมาย และนําผลการประเมิน ที ได้บรรจุเข้าวาระเพือพิจ ารณาในที
ประชุมผูบ้ ริ หารสถาบันและทีประชุมสภาสถาบันเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้ อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
8.1 มีก ารมอบหมายผูร้ ั บ ผิด ชอบในการดํา เนิ น งานตามข้ อเสนอแนะที ได้รั บ มา และ
มีการจัดทําแผนการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
. มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ทีได้รับการปรับปรุ งเสนอสภาสถาบัน

องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจ ทีสําคัญทีสุ ด ของสถาบันอุด มศึกษา คื อ การผลิต บัณ ฑิต หรื อการจัดกิจ กรรม การเรี ยน
การสอนให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรทีกําหนด การเรี ยนการสอน
ในยุคปั จจุ บนั ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ดังนัน พัน ธกิ จ ดังกล่าว
จึงเกียวข้องกับการบริ หารจัดการหลักสูต รและการเรี ยนการสอน เริ มตังแต่ การกําหนดปั จจัยนําเข้าทีได้
มาตรฐานตามที กํา หนด ประกอบด้ว ย การมี อาจารย์ที มีป ริ มาณและคุ ณ ภาพตามมาตรฐานหลัก สู ต ร
มีกระบวนการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนทีอาศัยหลักการร่ วมมือรวมพลังของทุ ก ฝ่ ายทีเกียวข้องทัง
ภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนัน จึงจําเป็ นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ทีใช้ใน
การผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์
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(ค) สื อการศึก ษาและเทคนิ ค การสอน (ง) ห้ องสมุดและแหล่งการเรี ยนรู้ อืน (จ) อุปกรณ์ การศึก ษา (ฉ)
สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู้และบริ การการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรี ยนของ
นัก ศึก ษา (ซ) องค์ประกอบอืนตามทีแต่ละสถานศึก ษาระดับอุด มศึกษาเห็น สมควร ตามทีกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. กําหนด
มาตรฐานทีเกียวข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุด มศึก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
(Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง ว่า ด้ว ยระบบ หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.
สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชี จํานวน ตัวบ่งชี คือ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมทีจัดให้กบั นักศึกษา
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ตัวบ่ งชีที .

:

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่ งชี

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษามี ห น้า ที พัฒ นาหลัก สู ต รให้ส อดคล้อ งกับ ปรั ช ญา
ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการ
และวิ ช าชี พ ของสั ง คม มี ก ารประเมิ น หลัก สู ตรอย่ า งสมําเสมอตามหลัก เกณฑ์ แ ละตัว บ่ ง ชี ของ
การประกัน คุ ณ ภาพหลัก สู ต ร มี ก ารวางระบบและกลไกบริ หารหลัก สู ต รอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
การปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั ต่อการเปลียนแปลง
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตรใหม่และปรับปรุ งหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิทีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
2. มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิทีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (การดําเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับอุด มศึก ษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชีผลการดําเนิ นงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรื อสาขาวิชา เพือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรี ยนการสอน” กรณี ทีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ สาขาหรื อ สาขาวิชา ให้ประเมิน ตามตัว บ่ งชี กลางที กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรั บ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรื อองค์กรวิชาชีพทีเกียวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สําหรั บหลัก สู ต รเก่ าหรื อหลัก สู ต รปรั บปรุ งที ยังไม่ได้ด าํ เนิ น การตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับอุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ก่ อนปี การศึก ษา 2555 ให้ยึด ตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทังข้อ ข้อ และข้อ
ข้างต้นตลอดเวลาทีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาทีกําหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลัก สู ต รฯ กรณี หลัก สู ตรที ดําเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับอุด มศึก ษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนิ นงานตามตัวบ่งชีในข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ ของตัวบ่งชีทีกําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทังข้อ ข้อ และข้อ
ข้างต้นตลอดเวลาทีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ กรณี
หลักสู ตรทีดําเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิร ะดับอุดมศึก ษาแห่ งชาติ จะต้องควบคุ มกํากับให้ก าร
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีในข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชีและทุกหลักสูตร
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หมายเหตุ
:
1. การนับหลักสูตรปริ ญญาโทแผน ก และปริ ญญาเอก ให้นบั หลักสูตรทีมีนกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
ในรอบปี การศึกษาทีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทังหมดให้นบั หลักสูตรทีได้รับอนุมตั ิให้เปิ ด
สอนทุกระดับปริ ญญา โดยนับรวมหลักสูตรทีงดรับนักศึกษา แต่ไม่นบั รวมหลักสูตรทีสภาสถาบันอนุมตั ิให้
ปิ ดดําเนินการแล้ว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปี การศึกษา
นันๆ และนับทังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทังในทีตังและนอกทีตัง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการทีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรื อ
เสนอปรับปรุ งหลักสูตร หรื อเสนอปิ ดหลักสูตร และคณะกรรมการทีรับผิดชอบบริ หารหลักสูตรให้เป็ นไป
ตามรายละเอียดหลักสูตรทีสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ ซึงอาจเป็ นชุดเดียวกันทังหมดหรื อต่างชุดก็ได้
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน
คะแนน
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
. มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสู ตรใหม่และปรับปรุ งหลักสู ตรตามแนวทางปฏิบัตทิ ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
1.1 มีการกําหนดวิธีการหรื อขันตอนในการดําเนิ นการเพือเปิ ดหลักสูตรใหม่และปรับปรุ ง
หลัก สู ต รและกํา หนดหน่ ว ยงานหรื อ คณะกรรมการที รั บผิด ชอบพิจ ารณาหลัก สู ต รใหม่และหลัก สู ต ร
ปรับปรุ ง คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทีมีความเชียวชาญและ
ประสบการณ์ในสาขาวิชานัน ๆ
1.2 การเปิ ดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานัน ๆ ในตลาด
งานว่ามีมากน้อยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานัน ๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติหรื อไม่ สถาบันมีความพร้ อมในการจัด การเรี ยนการสอนในสาขาวิชานัน ๆ หรื อไม่
นอกจากศึก ษาความต้องการหรื อความจําเป็ นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์ทรั พยากรของการดําเนิ นการของ
หลักสูตรใหม่และคํานวณจุดคุม้ ทุนประกอบการขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 การปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รควรศึ ก ษาความก้า วหน้า ทางวิ ช าการของสาขาวิ ช านัน ๆ
ความคิดเห็นจากบัณฑิตและผูป้ ระกอบการทีรับบัณฑิตเข้าทํางานเพือให้ทราบจุดทีควรปรับปรุ งหลักสูตร
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1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรื อหลักสูตรทีปรับปรุ งผ่านการพิจารณาตามระบบทีสถาบัน
กําหนด เช่ น คณะกรรมการบริ หารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็ นต้น และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ
พิจารณาอนุมตั ิ
1.5 มีก ารเสนอหลัก สู ต รใหม่ ห รื อหลัก สู ต รปรั บ ปรุ งตามแบบฟอร์ มที คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน วันนับจากวันทีสภา
สถาบันอนุมตั ิ
. มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสู ตรตามแนวทางปฏิบัติทีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบทีกําหนด
. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ ขันตอนการดําเนิ น งานและการอนุ มตั ิ ก ารปิ ดหลัก สูต ร โดย
พิจารณาหลักสูตรทีไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรทีมีผสู้ มัครเรี ยนน้อย หรื อ
หลักสูตรทีองค์ความรู้ลา้ สมัยไม่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็ นต้น
. เมื อหลัก สู ต รใดเข้า เกณฑ์ ข องการปิ ดหลัก สู ต ร ให้เ สนอเรื องผ่ า นการอนุ ม ัติ ข อง
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีสถาบันกําหนด เช่น คณะกรรมการบริ หารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็ นต้น และ
เสนอสภาสถาบัน เพือพิจ ารณาอนุ มตั ิ รวมทังแจ้งสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาภายใน วัน
นับจากวันทีสภาสถาบันอนุมตั ิ
. ทุกหลักสู ตรมีการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุ ฒิระดับ อุดมศึ กษาแห่ ง ชาติ (การดําเนิน งานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
หมายถึง ต้ องมีก ารประเมิน ผลตามตัวบ่ ง ชี ผลการดําเนิน งานตามประกาศมาตรฐานคุ ณวุ ฒิสาขาหรื อ
สาขาวิชา เพือการประกันคุ ณภาพหลัก สู ตรและการเรีย น การสอน กรณีทีหลัก สู ตรใดยัง ไม่ มีประกาศ
มาตรฐานคุ ณวุฒิสาขาหรื อ สาขาวิชา ให้ ป ระเมิน ตามตัวบ่ ง ชี กลางทีกําหนดในภาคผนวก ก) สํ าหรั บ
หลักสู ตรสาขาวิชาชีพต้องได้ รับการรับรองหลักสู ตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพทีเกียวข้ องด้ วย
. หลักสู ต รทุ ก หลัก สู ตรที เปิ ดสอนต้องเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สู ตร และยังต้อง
ดําเนินการให้เป็ นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาทีมีการจัดการเรี ยนการสอน
. มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และมีการประกัน
คุณภาพหลัก สูต รและการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่ อเนื อง โดยกําหนดตัวบ่ งชีและเกณฑ์ก ารประเมิน
ทีสะท้อนการดําเนิ นการตามประกาศมาตรฐานคุ ณ วุฒิ สาขาหรื อสาขาวิชา (กรณี ทีหลัก สู ต รใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุ ณวุฒิ สาขาหรื อสาขาวิชาควรประเมิน ตามตัวบ่ งชี กลาง) ทังในประเด็นการบริ หาร
หลักสู ต ร การบริ หารทรั พยากรการเรี ยนการสอน การบริ หารคณาจารย์ การบริ หารบุ ค ลากรสนับสนุ น
การเรี ยนการสอน การสนับสนุ น และการให้ค าํ แนะนํานัก ศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน หรื อ
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ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชีทีกําหนด และรายงาน
ผลการดําเนินการต่อผูเ้ กียวข้องและสาธารณชน
. สํา หรั บหลัก สู ต รสาขาวิ ชาชี พ ผู้บริ หารหลัก สู ต รควรทํา การศึ ก ษาอย่า งละเอีย ดและ
รอบคอบเกียวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทังนี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ควรมี ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จ ากสภาหรื อองค์ก รวิช าชี พ อย่า งน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต ร และ
ดําเนิ นการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรื อองค์ก รวิชาชี พทีเกียวข้องก่ อนการรับนักศึกษาและ
จัดการเรี ยนการสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนือง
. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้ มกี ารดําเนินการได้ ครบถ้ วนทังข้ อ ข้ อ และข้ อ ข้ างต้ น
ตลอดเวลาทีจัดการศึ กษา และมีการประเมินหลักสู ต รทุ กหลักสู ตรอย่ างน้ อยตามกรอบเวลาทีกําหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรฯ กรณีหลักสู ตรทีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
จะต้องควบคุมกํากับให้ การดําเนินงานตามตัวบ่ งชีในข้ อ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิน ข้ อแรกและอย่ างน้ อย
ร้ อยละ ของตัวบ่ งชีทีกําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสู ตร
. สร้างกลไกกํากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต ร
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติตลอดเวลาทีจัดการศึกษา โดยจัดใน
รู ปของคณะกรรมการ ทังนี อาจเป็ นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรของภาควิชา หรื อคณะวิชาที
มีอยู่ หรื อแต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
. จัดให้มีการประเมินผลการดําเนิ นงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชีและเกณฑ์ทีกําหนดอย่าง
น้อยทุกปี การศึกษา เพือวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรว่าเป็ นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด
. มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีทีกําหนดของแต่ละหลักสูตร
โดยอาจจัดทําเป็ นแบบฟอร์มให้ผรู้ ับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี วิเคราะห์ผลการประเมิน และแนวทางการ
ปรับปรุ งหรื อพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการทีเกียวข้อง
. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้ มกี ารดําเนินการได้ ครบถ้ วนทังข้ อ ข้ อ และข้ อ ข้ างต้ น
ตลอดเวลาทีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสู ตรทุกหลักสู ตรตามผลการประเมินในข้ อ กรณีหลักสู ตรที
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้ การดําเนินงานตาม
ตัวบ่ งชีในข้ อ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่ งชีและทุกหลักสู ตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนิ นการปรับปรุ งหรื อพัฒนาหลักสูตรตาม
ผลการประเมิน ทีได้จากข้อ จนทําให้ผลการดําเนิ นงานเป็ นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชีและทุกหลักสูตร
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6. มีความร่ วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสู ตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเกียวข้ องกับ
วิชาชีพของหลักสู ตรมากกว่าร้ อยละ 30 ของจํานวนหลักสู ตรวิชาชีพทังหมดทุ กระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ค2)
คณะกรรมการพิจ ารณาหลัก สู ต รในเกณฑ์ข ้อ และคณะกรรมการบริ หารคณะวิ ชาหรื อ
ภาควิชา ควรมีองค์ประกอบของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทีมาจากหน่ วยงานภาครัฐหรื อภาคเอกชนทีเกียวข้อง
กับวิชาชี พของหลักสู ตร เพือให้ได้ความคิด เห็ นเกียวกับความรู้ ความสามารถและทักษะที จําเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานจริ งทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนสามารถออกไปปฏิบตั ิงานได้จริ งเมือสําเร็ จการศึกษา
7. หลักสู ตรระดับ บัณฑิตศึ กษาทีเน้ นการวิจัย ทีเปิ ดสอน (ปริ ญญาโท เฉพาะแผน ก และปริ ญญาเอก) มี
จํานวนมากกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหลักสู ตรทังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
สถาบันทีอยู่ในกลุ่มเฉพาะทางทีเน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจยั ขันสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอกควรเน้นการเปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า
ระดับปริ ญญาตรี ไม่น้อ ยกว่าครึ งหนึ ง โดยหลัก สู ต รระดับ ปริ ญญาโทควรเน้น การเรี ยนแผนก เพือให้
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโทแผนก เพือจูงใจ
นักศึกษา
8. หลัก สู ตรระดับ บั ณฑิตศึ ก ษาทีเน้ น การวิจัย ทีเปิ ดสอน (ปริ ญ ญาโท เฉพาะแผน ก และปริ ญ ญาเอก)
มีจํานวนนัก ศึก ษาทีศึก ษาอยู่ในหลัก สู ตรมากกว่ าร้ อ ยละ 30 ของจํานวนนัก ศึก ษาทังหมดทุ ก ระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
สถาบันทีอยู่ในกลุ่มเฉพาะทางทีเน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจยั ขันสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอกไม่เพียงแต่เปิ ดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเน้นการ
วิจยั ให้มากกว่าหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี เท่านัน แต่ตอ้ งดําเนินการให้มีจาํ นวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิ ตศึก ษาทีเน้นการวิจยั มากพอ เพือผลิตบัณฑิ ตทีมีทกั ษะการวิจยั อัน จะเป็ นประโยชน์ต่ อการพัฒนา
ประเทศ
ตัวบ่ งชีที 2.2

:

อาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก

ชนิดของตัวบ่ งชี

:

ปัจจัยนําเข้า

คําอธิบายตัวบ่งชี
:
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็ นการศึกษาระดับสูงสุดทีต้องการบุคลากร
ทีมีค วามรู้ค วามสามารถและความลุ่มลึก ทางวิชาการ เพือปฏิ บตั ิ พนั ธกิ จ สําคัญของสถาบัน ใน การผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจยั เพือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนัน สถาบันจึงควร
มีอาจารย์ทีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนทีเหมาะสมกับพันธกิจหรื อจุดเน้นของสถาบัน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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เกณฑ์การประเมิน
: เกณฑ์การประเมินจากแนวทางต่อไปนี
ใช้การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง 0 - 5 โดยใช้
เกณฑ์
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม = ร้อยละ ขึน
ไป
สู ตรการคํานวณ
:
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีวุฒิปริ ญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก =

จํานวนอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก x 100
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด

2. แปลงค่าร้อยละทีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม
คะแนนทีได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม

x

หมายเหตุ
:
1. คุณวุฒิปริ ญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิทีได้รับหรื อเทียบเท่าตามหลัก เกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณี ทีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็ จการศึกษาภายในรอบ
ปี การศึกษานัน ทังนี อาจใช้คุณวุฒิอืนแทนคุณวุฒิปริ ญญาเอกได้สาํ หรับกรณี ทีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอืน
ทีเหมาะสมกว่า ทังนี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นบั ตามปี การศึกษาและนับทังทีปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
ในกรณี ทีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คาํ นวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําทีระบุในคําชีแจงเกียวกับการนับจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา หน้า 7
ตัวบ่ งชีที 2.3

:

อาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่ งชี

:

ปัจจัยนําเข้า

คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็ นขุมปั ญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ
ที จะต้องส่ ง เสริ มให้อ าจารย์ในสถาบัน ทําการศึ ก ษาวิ จ ัยเพือแสวงหาและพัฒ นาองค์ค วามรู้ ในศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนือง เพือนําไปใช้ในการเรี ยนการสอน รวมทังการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาประเทศ
การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็ นสิ งสะท้อนการปฏิบตั ิงานดังกล่าวของอาจารย์ ตามพันธกิจของสถาบัน
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เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การประเมินจากแนวทางต่อไปนี
ใช้การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็ นคะแนนระหว่าง – โดย
ใช้เกณฑ์ดงั นี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึนไป
สู ตรการคํานวณ
:
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่ง
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ = ทางวิชาการ
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด
2. แปลงค่าร้อยละทีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม
คะแนนทีได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม

x

หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นบั ตามปี การศึกษาและนับทังทีปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
ตัวบ่ งชีที 2.6
:
ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
ชนิดของตัวบ่ งชี

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องเป็ นไปตามแนวทางทีกํา หนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มีการจัดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนทีเหมาะสมและยืดหยุน่ โดยการมีส่วนร่ วมจากบุคคล สถาบัน หรื อ
ชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ทีนึกถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึงเป็ นเรื องทีสําคัญ
มากต่อความสนใจใฝ่ รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิ ดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ค ้น คว้า วิ จ ัย โดยอิ ส ระในรู ป โครงการวิ จ ัย ส่ ว นบุ ค คล การจัด ให้ มี ชั วโมงเรี ยนในภาคปฏิ บัติ
ในห้องปฏิบตั ิ การ รวมทังมีการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามอย่างพอเพียง มีก ารจัด สัมมนา จัด ประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร จัด ทํา โครงการมี ก ารเรี ยนการสอนทางเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ (internet) และ
มีหอ้ งสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้เพิ มเติมได้ดว้ ยตนเอง

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุก
หลักสูตร
2. ทุ ก รายวิช าของทุ ก หลัก สู ต ร มี ร ายละเอีย ดของรายวิ ช าและของประสบการณ์ ภ าคสนาม
(ถ้ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามทีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทีส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และการให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิทงในและนอกห้
ั
องเรี ยนหรื อจากการทําวิจยั
4. มีก ารให้ผมู้ ีประสบการณ์ทางวิชาการหรื อวิชาชี พจากหน่ ว ยงานหรื อชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรี ยนรู้ทีพัฒนาจากการวิจยั หรื อจากกระบวนการจัดการความรู้เพือพัฒนาการเรี ยน
การสอน
6. มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้เ รี ยนที มี ต่ อ คุ ณ ภาพการจัด การเรี ยนการสอนและ
สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง
ไม่ตากว่
ํ า . จากคะแนนเต็ม
7. มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน
มีการดําเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

หมายเหตุ
:
1. มหาวิทยาลัยหรื อคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อคุณภาพการเรี ยนการสอน
และสิงสนับสนุน การเรี ยนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาทีไม่มีการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
หรื อในห้องปฏิบตั ิการ เช่น การฝึ กงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิ พนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
2. งานวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน ตามเกณฑ์ขอ้ 5 หมายถึง งานวิจยั ของผูส้ อนของสถาบัน
ทีได้พฒั นาขึน และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณี หลักสูตรทีไม่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) ต้องมีการ
จัด ทํา รายละเอี ย ดของรายวิช าและของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี ) ก่ อ นการเปิ ดสอนในแต่ ล ะ
ภาคการศึกษาด้วย
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญทุกหลักสู ตร
. มีก ารพัฒ นาระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอนที มีค วามยืด หยุ่น และ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยน ยอมรับความสามารถทีแตกต่างและ
วิธีการเรี ยนรู้ทีหลากหลายของผูเ้ รี ยน เน้นให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบวิธีการเรี ยนการสอนทีเน้น
การคิ ด วิ เคราะห์ การมี ทัก ษะในการเรี ย นรู้ แ ละแสวงหาความรู้ รวมทังการสร้ างหรื อ พัฒ นาความรู้
ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยผูส้ อนมีบทบาทในการกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ชีแนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรี ยนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้เพือให้ผเู้ รี ยนเกิ ด
ความสัมฤทธิผลในการเรี ยนรู้ทุกรายวิชา
. มีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุ กรายวิชา อาทิ จัด ให้มีชั วโมง
ปฏิบตั ิการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณี ศึกษาหรื อโครงงานหรื อวิจยั เรี ยนรู้นอกสถานที รวมทังฝึ กงานและ
ฝึ กประสบการณ์
. มีการกําหนดตัวบ่งชีความสําเร็ จของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญใน
แต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็ จเพือนํามาปรับปรุ งการเรี ยน การสอนให้
มีประสิทธิภาพ
2. ทุ ก รายวิชามีรายละเอีย ดของรายวิชาและของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี) ก่ อ นการเปิ ดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา ตามทีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
2.1 อาจารย์จดั ทํารายละเอียดของรายวิชาทีจะเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละ
รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนีเป็ นอย่างน้อย
- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็ นการระบุผลการเรี ยนรู้เมือผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรายวิชา
เสร็ จสิ นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมทีเป็ นผลจากการเรี ยนรู้ ซึงอิงมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ลัก ษณะและการดําเนิ น การ เป็ นการระบุ ค าํ อธิ บายรายวิชา จํานวนชั วโมง
การสอน และการให้คาํ ปรึ กษา
- การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน เป็ นการอธิบายความรู้หรื อทักษะทีรายวิชา
มุ่งหวังทีจะพัฒ นาผูเ้ รี ยน วิธีก ารสอน และการประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ในด้านต่างๆ ทีกําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- แผนการสอนและการประเมิน ผล ในแต่ ละคาบเรี ยนมีก ารระบุ หัว ข้อหรื อ
เนือหาทีจะสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอน สือการสอนทีใช้และวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ของหัวข้อหรื อ
เนือหานันๆ
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- ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราทีทันสมัยทีใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน รวมทังแหล่ ง เรี ยนรู้ น อกห้ อ งเรี ยนที ช่ ว ยเสริ มประสบการณ์ จ ริ งหรื อ
ประสบการณ์เชิงปฏิบตั ิแก่ผเู้ รี ยน
- การประเมิ น และปรั บ ปรุ งการดํา เนิ นการของรายวิ ช า มี ก ารประเมิ น
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้ขอ้ มูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผูเ้ รี ยน ความเห็นของทีม
ผูส้ อน ผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน และจากการสังเกตการณ์ เป็ นต้น
2.2 อาจารย์ผสู้ อนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผเู้ รี ยนในคาบแรก
ทีพบผูเ้ รี ยน
2.3 การประเมินผลการเรี ยนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทังในระหว่างภาคการศึกษา
(formative evaluation) และเมือสิ นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)
3. ทุกหลักสู ตรมีรายวิชาทีส่ งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ ผ้เู รียนได้ เรียนรู้จากการปฏิบัติทัง
ในและนอกห้ องเรียนหรือจากการทําวิจยั
3.1 คณะกรรมการรั บผิด ชอบหลัก สู ตรกําหนดให้ทุก หลัก สู ต รต้องมีร ายวิชาที ส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง และเรี ยนรู้ จ ากการปฏิบัติ จ ริ งทังในและนอกชันเรี ยน อาทิ จัด ให้มีชั วโมง
ปฏิบตั ิการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณี ศึกษาหรื อโครงงานหรื อวิจยั เรี ยนรู้นอกสถานที รวมทังฝึ กงานและ
ฝึ กประสบการณ์
3.2 จัด ให้มีระบบการรายงานพัฒ นาการของผูเ้ รี ยนที สะท้อนให้เห็ นถึงความสามารถใน
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และการปฏิบตั ิจริ งของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
4. มีการให้ ผ้มู ปี ระสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่ วยงานหรือชุ มชนภายนอกเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสู ตร
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู้จากบุคคล หน่ วยงานหรื อชุมชน
ภายนอกในด้านวิชาการหรื อวิชาชีพ เพือให้ผเู้ รี ยนได้ทราบถึงการนําความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบตั ิและมี
ความรู้ ทางวิชาการทีทันสมัย การดําเนิ นการนี อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็ นอาจารย์พิเศษสอนทัง
รายวิชาหรื อบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟังการบรรยายและเยียมชมหน่ วยงานหรื อสถานทีภายนอก
สถาบัน ให้นกั ศึกษาฝึ กงานหรื อปฏิบตั ิงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็ นต้น
5.

มี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที พั ฒ นาจากการวิ จั ย หรื อ จากกระบวนการจั ด การความรู้ เพื อ พั ฒ นา
การเรียนการสอน
5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาทีรับผิดชอบ
อย่างต่อเนือง ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนทีผ่านมา โดย
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การทําวิจยั ในชันเรี ยนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรี ยนการสอนรวมทังการประเมินผล การเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนเหมาะสมหรื อไม่ ควรปรับปรุ งด้านใด อย่างไร
5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรื อการแลกเปลียนเรี ยนรู้เกียวกับการวิจยั และประสบการณ์
การจัด การเรี ยนการสอนระหว่างอาจารย์เพือการปรั บปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนเป็ นประจําอย่าง
ต่อเนือง
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ งสนับสนุ นการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ ตํากว่ า . จาก
คะแนนเต็ม
เมือสิ นภาคการศึ ก ษา สถาบัน จัด ให้มีก ารประเมิน ความคิ ด เห็ น ของผูเ้ รี ยนต่ อคุ ณ ภาพ
การจัด การเรี ยนการสอนของอาจารย์ใ นทุ ก รายวิ ช าและมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพความเพี ย งพอและ
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ และสื อสนับสนุ น การเรี ยนรู้ เช่ น อุปกรณ์ ทีใช้ในห้องเรี ยน คอมพิว เตอร์
อุปกรณ์ในห้องปฏิบตั ิการ หนังสือ ตํารา และสิ งพิมพ์ในห้องสมุด เป็ นต้น นําผลการประเมินความคิดเห็น
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ไปปรั บปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนและสิ งสนั บ สนุ นการเรี ยนรู้ โดยมี
การระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการนําการประเมิ นความคิดเห็นของ
ผูเ้ รี ยนมาปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างไร
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุ งการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอนหรือการประเมินผล การเรียนรู้ ทุ ก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
สถาบันหรื อคณะวิชาควรมีการตังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าทีต่อไปนี
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ เพือตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
- ติด ตาม วิเคราะห์ผลการดําเนิ น งานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุ ก หลัก สู ต ร
ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเ้ รี ยน และวางแผนปรับปรุ งในส่ วนทีเกียวข้อง หรื อ
เสนอการปรับปรุ งต่อคณะกรรมการระดับทีสูงขึน
- ดูแลให้การดําเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผูเ้ รี ยน
ปั จจุบนั และผูท้ ีกําลังจะสําเร็ จการศึกษาหรื อศิษย์เก่ า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลา
ทีกําหนดทุกปี การศึกษา
- ระบุ ถึ ง ความจํา เป็ นต่ อ การปรั บ ปรุ ง หรื อปิ ด หรื อเปิ ดรายวิ ช าหรื อหลัก สู ต ร
ตามหลักฐานจากผลการประเมินของผูเ้ รี ยน / ของผูท้ ีกําลังจะสําเร็ จการศึกษา / ของผูป้ ระเมินอิสระ และ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างต่อเนือง
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ตัวบ่ งชีที 2.7

:

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ชนิดของตัวบ่ งชี

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
คุณ ลัก ษณะของบัณฑิ ต หมายถึง คุ ณ สมบัติ ทีพึงประสงค์ซึงผูส้ ํา เร็ จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต คุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื อสาร
และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศส่ ว นคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ตามความต้องการของผูใ้ ช้บัณ ฑิ ต อาจมี
ความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรื อบริ บทของผูใ้ ช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ
หรื อทีมีลกั ษณะเพิ มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริ หารจัดการ การเป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน การก้าวทัน
วิท ยาการ ความสามารถในการประยุ ก ต์ค วามรู้ ก ับ การปฏิ บัติ ง านจริ ง สํา หรั บ ผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หรื อผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในหลักสูตรทีเน้นการวิจยั ควรมีคุณลักษณะเพิ มเติมด้านความเป็ น
นักวิชาการ การเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอ
ผลงาน
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีก ารนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรั บปรุ งหลัก สู ต ร การจัด การเรี ยนการสอน การวัด ผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรี ยนทีส่งเสริ มทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์ ตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. มีการส่งเสริ มสนับสนุนทรัพยากรทังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณทีเอือ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริ มให้นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรื อนําเสนอผลงานทางวิชาการในทีประชุมระหว่างสถาบัน หรื อทีประชุมระดับชาติ
หรื อนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทีจัด
โดยสถาบัน
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เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน
คะแนน
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต อย่างน้ อยสําหรับทุก
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสู ตร
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสํารวจหรื อวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิ ตเกียวกับคุณ ลัก ษณะของบัณฑิ ตเป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุ ก 5 ปี เพือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุ ง
หลักสูตรหรื อจัดการเรี ยนการสอนเพือให้ได้บณ
ั ฑิตทีสนองความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตให้มากทีสุ ด โดย
นําข้อมูลจากการสํารวจมาบูรณาการร่ วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 คณะกรรมการรั บผิด ชอบหลัก สู ต รต้องมีก ารทบทวน ปรั บปรุ งคุ ณ ลัก ษณะของ
บัณฑิ ตทีจําเป็ น และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพือให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรทีต้องสอดคล้องกับการเปลียนแปลงระดับท้องถิ น ระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติดว้ ย มีการกําหนดเป็ นเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผูส้ อนร่ วมกัน และเผยแพร่ ให้
ผูท้ ีรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่ วมกันพัฒนานักศึกษา
2. มีการนําผลจากข้ อ 1 มาใช้ ในการปรับปรุ งหลักสู ตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สั มฤทธิผ ลทางการเรี ยนทีส่ งเสริมทัก ษะอาชีพและคุณลัก ษณะของบัณฑิตทีพึง ประสงค์ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
และนําข้อมูลจากผลการสํารวจความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุ งหลัก สูตร โดยเฉพาะ
ประเด็ น การกํา หนดโครงสร้ า งหลัก สู ต ร การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน สื อการศึ ก ษา และ
การประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลัก สูตรมีก ารวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีก ารเชือมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตทีกําหนด เพือให้
ผูส้ อนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็ นภาระหน้าทีทีต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนในทักษะทีจําเป็ นของรายวิชานันๆ อาจมี
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรี ยนรู้
ในห้องเรี ยนกับนอกห้องเรี ยน ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ทงภาคทฤษฎี
ั
และภาคปฏิบตั ิ เพือให้มีทกั ษะการปฏิบตั ิงาน
ในโลกแห่งการทํางานจริ งได้
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2.3 คณะกรรมการรับผิด ชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนของอาจารย์ทีจะช่วยส่งเสริ มเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษ์
การจัดการเรี ยนการสอน สือการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพือให้ผสู้ อนได้ขอ้ มูลในการปรับปรุ งตนเอง
จากเพือนร่ วมงาน
2.4 มีก ารวางระบบการประเมิน ผลทีสะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรี ยนรู้ข อง
ผูเ้ รี ยน เน้นการประเมินตามสภาพจริ ง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรี ยนรู้ขนสู
ั ง
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีหลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบตั ิงาน (performance) ของผูเ้ รี ยน
โดยเฉพาะทักษะการเรี ยนรู้ทีใช้วิจยั เป็ นฐาน
2.5 ควรจัด ให้มีก ารประชุ มหารื อระหว่างคณะกรรมการรั บผิด ชอบหลัก สู ต รในการ
แลกเปลียนกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการแก้ปัญหาร่ วมกันสําหรับผูเ้ รี ยนทีจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา
เป็ นพิเศษ
3. มีการส่ งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทังด้ านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณทีเอือต่ อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะกรรมการรับผิด ชอบหลักสู ตรควรมีการวางแผนการจัด หางบประมาณ หรื อ
ทรัพยากรทีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีส่งเสริ มคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ
3.2 หน่ ว ยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับ สนุ น ส่ งเสริ มการใช้สือเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพือให้ผเู้ รี ยนรู้จกั แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซต์เพือให้นักศึกษาและอาจารย์
มีการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ ในรู ปของการสร้างชุมชนนักปฏิบตั ิ (community of practice) เพือให้การ
เรี ยนรู้เกิดขึนได้ทุกที ทุกเวลา
4. มีระบบและกลไกการส่ งเสริมให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมการประชุ ม
วิชาการหรื อ นําเสนอผลงานทางวิชาการในทีประชุ มระหว่ างสถาบัน หรื อ ทีประชุ มระดับ ชาติหรื อ
นานาชาติ
4.1 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการทีเกิดขึนในทีต่าง ๆ ทังใน
ประเทศและต่างประเทศให้นกั ศึกษารับรู้
4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นกั ศึกษามีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการทังภายใน
สถาบันหรื อนอกสถาบัน
4.3 หากเป็ นไปได้ อาจมีการกําหนดเป็ นเงือนไขให้นกั ศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่ วมประชุม
วิชาการระดับชาติทุกปี หรื อระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครังในระหว่างการศึกษา
4.4 ในระดับชันเรี ยน ผูส้ อนมีการฝึ กทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุ น
ให้นัก ศึกษาส่ งผลงานวิชาการให้ทีประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรี ยนรู้เทคนิ คการส่ งผลงานวิชาการ
ให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่
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5. มีกิจกรรมเสริ มสร้ างคุ ณธรรมจริ ย ธรรมให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี แ ละบัณฑิตศึ กษาทีจัด โดย
สถาบัน
. มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมทีส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่
นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือง ทังกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
. มีการกําหนดเงือนไขให้นักศึก ษาต้องเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ของสถาบัน โดยมีการประเมินผลทีเป็ นรู ปธรรม ซึงผลการประเมินควรเป็ นปัจจัยสําคัญต่อผลการเรี ยน หรื อ
ต่อการสําเร็ จการศึกษาของนักศึกษา
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
มีการรับรองการใช้ ประโยชน์ จริงจากหน่ วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่ วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1)
6.1 มีการเชิญหน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หรื อนักวิชาการ
มาให้ความรู้ หรื อให้ขอ้ มูลเกียวกับประเด็นวิจยั ทีต้องการให้นกั ศึกษาจัดทําเป็ นหัวข้อวิทยานิ พนธ์ประมาณ
ภาคเรี ยนละ ครัง เพือให้นักศึก ษาได้จดั ทําข้อเสนอโครงการวิจยั ที สนองความต้องการของหน่ วยงานที
เกียวข้อง
6.2 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ให้นกั ศึกษาทราบ และมีการพัฒนา
ทักษะการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจยั ทีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับช่วงเวลาของการสมัครทุน
6.3 สนับสนุ นให้นัก ศึกษาเสนอข้อเสนอโครงการวิทยานิ พนธ์ไปยังหน่ ว ยงานต่างๆ
ทีเกียวข้อง เพือขอทุนสนับสนุนการวิจยั
6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ์ อาจมีการแต่งตังกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทีเกียวข้อง
กับประเด็นวิจยั ของนักศึกษามาร่ วมเป็ นกรรมการสอบ เพือให้รับรู้ผลงานวิจยั และนําผลไปใช้ประโยชน์
6.5 มีการเผยแพร่ ผลงานวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาในรู ปแบบต่างๆ หรื อจัดทําเป็ นข่าว
เพือเผยแพร่ ตามสือวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอาจจัดทําบทคัดย่องานวิจยั เป็ นหมวดหมู่ เผยแพร่ ไปยัง
สถาบันหรื อองค์ก ารทีเกี ยวข้อง หรื อนําออกเผยแพร่ ในช่วงโอกาสทีกําลังเกิ ดเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ทีเป็ นปัญหา และสามารถใช้คาํ ตอบจากผลการวิจยั ทีนักศึกษาผลิตไปช่วยชีแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้
6.6 มีก ารจัด ทําระบบฐานข้อ มูล งานวิ ทยานิ พนธ์ที มีบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานนําไปใช้
ประโยชน์ โดยอาจใช้วิธีการสืบค้นการอ้างอิง หรื อการสํารวจด้วยแบบสอบถามจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
7. มีการพัฒนาทัก ษะนักศึ กษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์ แ ละมีการนําไปตีพิมพ์ เผยแพร่ ใ น
วารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)
7.1 ผูส้ อนอาจมอบหมายให้นกั ศึกษาอ่านบทความวิจยั ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มีการ
วิพากษ์บทความ การสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจยั ในรายวิชาต่าง ๆ
7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรื อกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเกียวกับการจัดทําบทความวิจยั เพือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการให้นกั ศึกษาได้พฒั นาทักษะการจัดทําบทความ
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7.3 อาจมีการตังคลินิกให้ค วามช่วยเหลือในการทําบทความวิจยั รวมทังการแปลเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
7.4 สนับสนุนให้นกั ศึกษาจัดทําบทความวิจยั จากผลการวิจยั บางส่ วน ทีสามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ ได้ ส่ งไปยังวารสารต่ าง ๆ ในระหว่างการทําวิทยานิ พนธ์น ําบทความวิจ ัยของนักศึก ษาที ได้รั บ
การคัดเลือกหรื อไม่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่ มาเรี ยนรู้ร่วมกันในชันเรี ยน และมีการวิพากษ์เพื อ
การเรี ยนรู้ร่วมกัน
ตัวบ่ งชีที 2.8

:

ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมทีจัดให้กบั
นักศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี
:
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
คุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาเป็ นคุณลักษณะทีพึงประสงค์และเป็ น
ปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทังความคาดหวังของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และสังคมดังนัน สถาบันจึงควรมีการ
วัดระดับความสําเร็ จของการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมทีสถาบันจัดให้กบั นักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติ กรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสําหรั บนักศึกษาทีต้องการส่ งเสริ มไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2. มีก ารถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ พฤติก รรมด้านคุณ ธรรมจริ ยธรรมสําหรั บนักศึกษาที ต้องการ
ส่งเสริ มตามข้อ ไปยังผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ นักศึกษาและผูเ้ กียวข้องทราบอย่างทัวถึงทังสถาบัน
3. มีโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทีกําหนดในข้อ
โดยระบุตวั บ่งชีและเป้ าหมายวัดความสําเร็ จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี
และเป้ าหมายทีกําหนดในข้อ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อยร้อยละ ของตัวบ่งชี
5. มีนกั ศึกษาหรื อกิจกรรมทีเกียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ เกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม โดยหน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ 3
ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

หมายเหตุ :
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริ ยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ต้องมีกิจกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผเู้ ข้าร่ วมการแข่ งขันหรื อเข้าร่ วมการ
คัดเลือกทีมาจากหลากหลายสถาบัน (ตังแต่ 3 สถาบันขึนไป)
2. หน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่ วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรื อเทียบเท่าขึนไป
(เช่ น ระดับจังหวัด) หรื อรัฐวิสาหกิ จ หรื อองค์การมหาชน หรื อบริ ษทั มหาชนทีจดทะเบี ยนในตลาด
หลัก ทรั พย์ หรื อองค์ก รกลางระดับชาติ ทงภาครั
ั
ฐและเอกชน (เช่น สภา อุตสาหกรรม สภาหอการค้า
สภาวิชาชีพ)

องค์ประกอบที กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดําเนิ น งานด้านกิ จ การนัก ศึก ษาเป็ นกิ จกรรมที สถาบัน อุด มศึก ษาสนับสนุ น ส่ งเสริ มเพือให้
นักศึกษาเป็ นบัณ ฑิต ทีมีคุณ สมบัติ พร้ อม นอกเหนื อจากการจัด การเรี ยนการสอนที จัด ขึนตามหลัก สูต ร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็ นสองส่ วน คือ (1) การจัดบริ การแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ ง
สถาบันจัดขึนให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2)
การจัดกิจกรรมนักศึกษาทีดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึงได้รับการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากสถาบัน ทังนี
เพือให้นกั ศึกษาได้พฒั นาร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์
ได้แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
รวมทังทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 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 (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชี จํานวน 2 ตัวบ่งชี คือ
3.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่ งชีที .

:

ระบบและกลไกการให้ คาํ ปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร

ชนิดของตัวบ่ งชี

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริ การด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี (1) การบริ การด้านการแนะแนวและการให้คาํ ปรึ กษา ทังด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริ การด้านข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุน
กูย้ มื การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริ การจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูล
ข่าวสารความเคลือนไหวในและนอกสถาบันทีจําเป็ นแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าในรู ปแบบต่างๆ
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นกั ศึกษา
2. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษา
4. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
. มีการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ตากว่
ํ า . จากคะแนนเต็ม
. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริ การที
สนองความต้องการของนักศึกษา
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:

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

หมายเหตุ
:
ข้อ 5 โดยอนุโลม

คะแนน
มีการดําเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ข้อ

ในกรณี คณะหรื อสถาบันทียังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
. มีการจัดบริการให้ คาํ ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวติ แก่นักศึกษา
1.1 สถาบันจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพทังทางกายและทาง
จิต ข้อมูลด้านการเรี ยน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลทีสถาบันสามารถติดต่อเมือนักศึกษามีปัญหา
1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิชาการทีเหมาะสม คํานึงถึง
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ทีทําให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทวถึ
ั ง มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาใน
ความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ทงที
ั เป็ นทางการหรื อไม่
เป็ นทางการ เพื อส่ งต่ อข้อมูลเกี ยวกับนัก ศึก ษาที มีปัญหาด้านการเรี ยนในกลุ่มผูส้ อนหรื อผูร้ ั บผิด ชอบ
หลักสูตร เน้นการให้บริ การความช่วยเหลือนักศึกษาในรู ปแบบของการป้ องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา
1.3 หน่วยงานระดับคณะหรื อระดับสถาบัน เช่น ฝ่ ายกิจการนักศึกษามีหน่ วยให้บริ การ
หรื อให้คาํ ปรึ กษาสําหรับนักศึกษาทีมีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าทีคอยรับเรื องร้องทุกข์ของนักศึกษาทีขอใช้
บริ ก ารตลอดเวลา อาจมีก ารจัด บริ ก ารสายด่ ว น (hotline) สําหรั บให้ค าํ ปรึ ก ษาหรื อให้ค วามช่ ว ยเหลือ
นักศึกษาทีมีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณี ทีอาจารย์ที
ปรึ กษาส่งนักศึกษามารับบริ การ
1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาล
หรื อหน่วยให้บริ การเฉพาะทางในกรณี ทีนักศึกษามีปัญหาทีรุ นแรงเกินความสามารถของสถาบันทีจะดูแลได้
1.5 ผูเ้ กี ยวข้อ งกับ นัก ศึ ก ษาทุ ก ระดับ มี ร ะบบการติ ด ตามผลการช่ ว ยเหลื อ หรื อให้
คําแนะนําแก่นกั ศึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สาํ เร็ จ
1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรื อบุคลากรทีรับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็ นระยะๆ
เพือสร้างความเข้าใจร่ วมกัน และสร้างเครื อข่ายการให้ความช่วยเหลือร่ วมกัน
1.7 มีการจัดประชุมเพือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา
เพือร่ วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
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1.8 มี ช่ อ งทางให้ นั ก ศึ ก ษาหรื อผู้เ กี ยวข้อ งได้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะเพื อการปรั บ ปรุ ง
การให้บริ การ
2. มีการจัดบริการข้ อมูลข่ าวสารทีเป็ นประโยชน์ ต่อนักศึกษา
2.2 สถาบัน จัด ทํา ฐานข้อมูลอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ บอร์ ด เว็บ ไซต์ สํา หรั บประกาศข้อมูล
ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์กบั นักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจยั การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที
ทันสมัยและทีเกียวข้องกับสาขาวิชาทีนักศึกษาจําเป็ นต้องรู้
2.3 มี ช่ อ งทางให้ นั ก ศึ ก ษาหรื อผู้เ กี ยวข้อ งได้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะเพื อการปรั บ ปรุ ง
การให้บริ การ
2.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
. มีการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
3.1 มีการประสานงานกับหน่ วยงานต่าง ๆ ทังในและนอกสถาบัน เพือเป็ นแหล่งดูงาน
แหล่งฝึ กประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของแหล่ง
ฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ เพือนํามาใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรี ยมแหล่งฝึ กประสบการณ์ ทาง
วิชาชีพทีเหมาะสมต่อไป
3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรื อกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
หลักในการดําเนินงานเพือฝึ กทักษะประสบการณ์การทํางานร่ วมกัน
3.3 มีช่องทางให้นกั ศึกษาหรื อผูเ้ กียวข้องได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพือการปรับปรุ งการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ
4. มีการจัดบริการข้ อมูลข่ าวสารทีเป็ นประโยชน์ ต่อศิษย์เก่า
4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมาย
ข่าว ฯลฯ สําหรับเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์กบั ศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ
การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจยั การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการทีเกียวข้อง
กับสาขาวิชา
4.2 มีก ารส่ ง ข่ า วให้ศิ ษ ย์เ ก่ า รั บรู้ เ กี ยวกับ กิ จ กรรมทางวิ ชาการเพื อพัฒ นาความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เป็ นระยะๆ
4.3 เปิ ดโอกาสให้ศิษ ย์เก่ าได้มีส่ว นร่ วมในการปรั บปรุ งพัฒ นาหลัก สูต ร การมีส่ว นร่ ว ม
ในการจัด การเรี ยนการสอน การทําวิจ ัยแบบร่ วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทีดี
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แก่นกั ศึกษาปัจจุบนั และสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบนั กับศิษย์เก่าแล้ว ยังทําให้ศิษย์
เก่าและอาจารย์ได้เรี ยนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในฐานะผูใ้ ห้และผูร้ ับ
4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพือการปรับปรุ งการให้บริ การ
5. มีการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ ศิษย์เก่า
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพือพัฒนาความรู้และประสบการณ์สาํ หรับ
ศิษย์เก่าเป็ นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้
5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพือการปรับปรุ งกิจกรรมเพือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการในข้ อ 1 - 3 ทุกข้ อไม่ตากว่
ํ า . จากคะแนนเต็ม
6.1 หน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งในสถาบัน ระดับภาควิช า ฝ่ าย คณะ หรื อ สถาบัน มี ร ะบบ
การติ ด ตามประเมิน ผลการให้บริ ก ารทุ ก ด้านแก่ นักศึก ษาและศิษ ย์เก่ า มีก ารมอบหมายผูร้ ั บผิด ชอบใน
การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน
6.2 มีก ารประเมิน คุณ ภาพของการให้บริ การทุ ก ด้าน และนําเสนอผลการประเมิน แก่
ผูร้ ับผิดชอบ และผูบ้ ริ หารระดับคณะ สถาบัน
6.3 คะแนนเฉลียของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51
ขึ นไปจากคะแนนเต็ ม 5 จึ ง จะถื อ ว่ า มี ก ารบริ การที อยู่ใ นระดับ ดี หากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
การให้บริ การด้านใดทียังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ตํากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทาํ การวิเคราะห์สาเหตุ ปั ญหา
อุปสรรค เพือหาแนวทางการปรับปรุ งการให้บริ การ ทังนี ควรเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาหรื อศิษย์เก่า มีส่วน
ร่ วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรื อการปรับปรุ งการให้บริ การด้วย
. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้ บ ริการมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒ นาการจัดบริการทีสนอง
ความต้องการของนักศึกษา
7. นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริ การเสนอให้ผเู้ กียวข้องทราบทุกระดับ และมีการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การ โดยเฉพาะการบริ การในด้านทียังไม่บรรลุเป้ าหมายทีกําหนด
7. มีการปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของ
การให้บริ การทุกด้านตามแผนทีกําหนด
7.3 มีการสํารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพือศึกษาความพึงพอใจในบริ ก ารที
สถาบันจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปี ละครัง เพือเป็ นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการให้บริ การ
ในระยะต่อไป
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ตัวบ่ งชีที 3.2
:
ระบบและกลไกการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริ มหลักสูตรทีดําเนิ นการทังโดยสถาบันและ
โดยองค์กรนักศึกษา เป็ นกิจกรรมทีผูเ้ ข้าร่ วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาสังคม อารมณ์ ร่ างกาย
และคุณธรรมจริ ยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม
จริ ยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปั ญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพึงประสงค์ทีสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาํ หนดเพิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. ส่วนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่งเสริ มผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
3. มีก ารส่ ง เสริ มให้นัก ศึก ษานํา ความรู้ ด ้า นการประกัน คุ ณ ภาพไปใช้ใ นการจัด กิ จ กรรมที
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริ ญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี
- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรื อการส่งเสริ มสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุ นให้นักศึกษาสร้างเครื อข่ายพัฒ นาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่ วมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพือพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
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:
คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
3 หรื อ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ
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ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่ งเสริมผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติทุกด้ าน
1.1 หน่วยงานระดับคณะหรื อสถาบันมีการกําหนดแผนการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ทีชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรายวิชาใน
หลักสูตร ทังนีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทงที
ั จัดโดยสถาบัน หรื อจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพือพัฒนา
นักศึก ษาให้มีคุ ณลัก ษณะตามทีสถาบัน กําหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ในแต่ละระดับ
การศึกษา
1.2 มี ก ารกํา หนดตัว บ่ ง ชี ความสํ า เร็ จของการจัด กิ จ กรรมการพัฒ นานั ก ศึ ก ษา
ประกอบด้วย ตัว บ่งชีหลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และตัวบ่ งชีเฉพาะ (ถ้ามี)
ทีนอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพือใช้ในการติดตามประเมินผลการเรี ยนรู้
ของนักศึกษาทีได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม
2. มีกจิ กรรมให้ ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
สถาบัน มีการพัฒนาความรู้ค วามเข้าใจแก่ นัก ศึก ษาด้านการประกันคุ ณ ภาพ และกําหนด
เงือนไขให้นักศึกษาระบุตวั บ่งชีความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรื อ
กิจกรรมทีนักศึกษาเสนอเพือขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
3. มีการส่ งเสริมให้ นักศึ กษานําความรู้ ด้ านการประกันคุ ณภาพไปใช้ ในการจัดกิจกรรมทีดําเนินการโดย
นัก ศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ย 5 ประเภทสํ า หรั บ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และอย่ า งน้ อ ย 2 ประเภทสํ า หรั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี
- กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่ งเสริมสุ ขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิงแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สําหรั บการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบัน ควรส่ งเสริ มให้นักศึก ษาจัด ทํา
แผนการจัดกิ จกรรมการพัฒ นานัก ศึกษาที ดําเนิ นการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิ จกรรม
วิชาการทีส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรื อรักษาสิ งแวดล้อม กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม และกิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและ
วัฒนธรรม
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3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันต้องส่งเสริ มการจัดทําแผน การ
จัดกิจกรรมทีดําเนิ นการโดยนักศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม
ต่อไปนี ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรื อการส่งเสริ มสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษา
สิ งแวดล้อม กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมี
กิจกรรมวิชาการรวมอยูด่ ว้ ย
3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทังในระดับปริ ญญาตรี หรื อบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม
ต้องจัดทําข้อเสนอโครงการให้ผรู้ ับผิดชอบอนุมตั ิ (อาจารย์ทีปรึ กษา หรื อฝ่ ายกิจการนักศึกษาของสถาบัน)
โดยมีค าํ อธิ บายเกี ยวกับระบบประกัน คุ ณ ภาพที ใช้ในการจัด กิ จ กรรม ประกอบด้ว ยสาระสําคัญ ได้แก่
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชีความสําเร็ จของกิจกรรมทีจัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้ าหมาย และ
วิธีก ารประเมิน ความสําเร็ จ และมีก ารติ ด ตามประเมิน ผลการดําเนิ น งานของกิ จ กรรมก่ อนหน้านี มาใช้
ประกอบการจัดทําโครงการหรื อกิจกรรมใหม่
. ผูร้ ั บผิด ชอบควรให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นัก ศึก ษาในการปรั บปรุ งพัฒนาการจัด ทํา
ข้อเสนอโครงการทีถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
4. มีก ารสนับสนุ น ให้ นักศึ ก ษาสร้ างเครือ ข่ ายพัฒ นาคุ ณภาพภายในสถาบัน และระหว่ างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่ วมกัน
4.1 สถาบัน ให้นัก ศึก ษาเสนอแผนการจัด กิ จ กรรมการสร้ างเครื อข่ ายพัฒ นาคุ ณ ภาพ
ภายในสถาบัน และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลียนประสบการณ์ในการทํางานในรู ปแบบต่าง ๆ
เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM: knowledge management) การให้นักศึกษานําเสนอผลการดําเนิ นงาน
(ผลการประเมิน) ในทีประชุม เพือให้นักศึกษากลุ่มอืนรับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้เกียวกับวิ ธีการ
วางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ่งชีความสําเร็ จ การประเมินความสําเร็ จ
4.2 ในระดับสถาบัน อาจารย์ที รั บผิด ชอบฝ่ ายกิ จ การนัก ศึก ษา ควรมีก ารประชุ มกับ
สถาบันภายนอก เพือส่ งเสริ มการทํากิจกรรมร่ วมกัน ของนักศึกษาระหว่างสถาบัน และส่ งเสริ มการสร้าง
เครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ทังนี สถาบันควรให้ทุนสนับสนุ นการจัดกิจกรรม
ระหว่างสถาบันด้วย
4.3 ในแต่ละปี สถาบันอาจหมุนเวียนเป็ นเจ้าภาพ ให้นักศึกษาระหว่างสถาบันมีการจัด
เวทีหรื อการประชุมสัมมนาเพือแลกเปลียนประสบการณ์ทีได้จากการทํากิจกรรม หรื อนําเสนอผลการจัด
กิจ กรรมของแต่ละสถาบัน รวมทังการแลกเปลียนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกัน คุณ ภาพใน
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.4 อาจมีก ารร่ ว มมือกัน เพือสร้ างช่ องทางการเผยแพร่ กิ จ กรรมการพัฒ นานัก ศึก ษา
ระหว่างสถาบัน มีก ารรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายสถาบัน เพือเป็ นสื อกลางการแลกเปลียนประสบการณ์ใน
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การจัดกิ จกรรมนัก ศึก ษา โดยผูร้ ับผิดชอบอาจเป็ นการทํางานร่ ว มกัน ของอาจารย์และนักศึก ษาระหว่าง
สถาบัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 สถาบัน (ฝ่ ายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบ่งชีทีกําหนด
5.2 สถาบันกําหนดให้นกั ศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการ
จัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ เพือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลทีเกิดขึนกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี
5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพือจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปี ต่อไป
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรือปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพือพัฒนานักศึกษา
6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็ จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื อง โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์คุ ณ ลัก ษณะของนัก ศึก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดับอุด มศึก ษาแห่ งชาติในด้านที ยังไม่
บรรลุผลเท่าทีควร
6.2 สถาบัน นํา เสนอผลให้ ผูเ้ กี ยวข้อ งทุ ก ระดับ รั บ รู้ และมี ก ารระดมความคิ ด ใน
การพัฒนานักศึกษาให้มีลกั ษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผา่ นกิจกรรมนักศึกษา

องค์ประกอบที การวิจยั
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ งอาจมีจุดเน้นในเรื องการวิจยั ทีแตกต่างกันขึนกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้องมีพนั ธกิจนี เป็ นส่ วนหนึ งของ
พัน ธกิจ สถาบัน ดังนัน จึ งต้องมีร ะบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนิ น การในพัน ธกิ จ ด้านนี อย่าง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพือให้ได้ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ทีเกิดประโยชน์ การวิจยั จะประสบความสําเร็ จและเกิดประโยชน์จาํ เป็ นต้องมีส่วนประกอบทีสําคัญ 3 ประการ
คือ ) สถาบันต้องมีแผนการวิจ ัย มีร ะบบและกลไก ตลอดจนมีก ารสนับสนุ น ทรั พยากรให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่ วมในการวิจยั อย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจยั กับการจัดการ
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เรี ยนการสอน และพัน ธกิ จ ด้า นอืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิ จ ัย มีคุ ณ ภาพ มีป ระโยชน์
สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
6. แนวทางปฏิบตั ิจรรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ตัวบ่ งชี จํานวน 3 ตัวบ่ งชี คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั
ตัวบ่ งชีที .

:

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์

ชนิดของตัวบ่ งชี

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี
:
สถาบัน อุดมศึก ษาต้องมีก ารบริ หารจัดการงานวิจ ัยหรื องานสร้างสรรค์
ทีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานทีเป็ นระบบและมีกลไกส่งเสริ มสนับสนุนครบถ้วน เพือให้สามารถ
ดําเนิ นการได้ตามแผนทีกําหนดไว้ ทังการสนับสนุ นด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจ ัย
การส่ งเสริ มและพัฒ นาสมรรถนะแก่ นัก วิจ ัยและทีมวิจ ัย การสนับสนุ น ทรั พยากรที จําเป็ น ซึ งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
1. มีระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนด้านการ
วิจยั ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั การจัดการเรี ยนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์และให้ความรู้ดา้ นจรรยาบรรณการวิจยั แก่
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
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4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพือเป็ นทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี
- ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ หรื อหน่วยวิจยั ฯ หรื อศูนย์เครื องมือ หรื อศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาและ
สนับสนุนการวิจยั ฯ
- ห้องสมุดหรื อแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
- สิ งอํานวยความสะดวกหรื อการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริ มงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ และข้อ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
8. มีระบบและกลไกเพือสร้างงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์บนพืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ นหรื อจาก
สภาพปั ญหาของสัง คม เพือตอบสนองความต้องการของท้องถิ นและสังคมและดํา เนิ น การตามระบบ
ทีกําหนด
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ ครบ 7 ข้อ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ
4 หรื อ 5 ข้อ
หรื อ 7 ข้อ ตามเกณฑ์ทวไปและ
ั
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ มเติมเฉพาะ
กลุ่ม

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ เพือให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนด้ านการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
1.1 สถาบัน หรื อคณะวิชาควรวางแนวทาง ขันตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนด
หน่ วยงาน บุ ค คลหรื อกลุ่มบุค คลที รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุ น การบริ หารงานวิจ ัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริ หารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุ งอย่าง
สมําเสมอเพือบรรลุตามเป้ าหมายของแผนการวิจยั ของสถาบัน
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1.2 การบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็ จควรจัดสรรงบประมาณเพือ
การบริ หารงานวิจยั เช่น งบประมาณสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของกลุ่มวิจยั หรื อศูนย์วิจยั เพือให้สามารถ
ดําเนินการวิจยั หรื อผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจยั นอกจากนัน
อาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจยั ของนักศึกษา หรื องบประมาณสนับสนุ นนักวิจยั หลังปริ ญญาเอก
ให้ปฏิบตั ิงานในกลุ่มหรื อศูนย์วิจยั เป็ นต้น
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์กบั การจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
เช่น ) การกําหนดให้นกั ศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็ นส่วนหนึงในทีมวิจยั ของอาจารย์ ) การกําหนดให้นักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ทาํ โครงการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ซึ งเกี ยวข้องกับงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ของ
อาจารย์ ) การกําหนดให้นัก ศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรื อสัมมนาเกียวกับผลความก้าวหน้าใน
งานวิจยั ของอาจารย์ หรื อของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) หรื อเข้า
ร่ ว มการจัด แสดงงานสร้ า งสรรค์ข องอาจารย์ ) การจัด ให้มี ก ารประชุ ม เสนอผลงานวิ จ ัยหรื อแสดง
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรื อส่งเสริ มนักศึกษาเข้าร่ วมประชุมการเสนอผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ ) การส่งเสริ มให้อาจารย์นาํ ผลลัพธ์ทีเกิดจากการวิจยั ไปเป็ นส่ วนหนึ งของเนื อหา
ในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
. มีการพัฒนาศักยภาพด้ านการวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์และให้ ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่ อาจารย์
ประจําและนักวิจยั
3.1 จัด ระบบการรั บเข้าและกํากับดู แ ลอาจารย์แ ละนัก วิ จ ัย เช่ น วิ เคราะห์ก ํา ลัง คน
วางแผน และรั บ เข้า บุ ค คล (ทังอาจารย์ นัก วิ จ ัย และนัก ศึ ก ษาบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา) ทังจากในประเทศและ
ต่างประเทศทีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจยั และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทําการกําหนด
กฎเกณฑ์ แนวทางกํากับ และส่งเสริ มให้อาจารย์ทาํ งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
หรื อจัดแสดงผลงาน ทีได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเป็ นภาระงานทีชัดเจนทีต้อง
ปฏิบตั ิ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจยั ผ่านกระบวนการทีเหมาะสมกับประสบการณ์ ของแต่ละ
กลุ่มบุค คล กรณี นักวิจ ัยรุ่ นใหม่อาจเริ มจากการฝึ กอบรม การทํางานวิจ ัยหรื องานสร้างสรรค์โดยได้รั บ
การแนะนํา หรื อการร่ วมที มวิ จ ัยกับนัก วิจ ัยอาวุโ ส การเข้าร่ ว มประชุ มวิ ชาการ การช่ ว ยให้ค ําปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณี นกั วิจยั ทัวไป การส่งเสริ มให้มีโอกาสไปทํางานในห้องปฏิบตั ิการวิจยั
หรื อร่ วมทีมวิจยั กับนักวิจยั ชันนํานอกสถาบันทังในและต่างประเทศ เป็ นแนวทางหนึ งทีทําให้ได้รับความรู้
และประสบการณ์ทีมีคุณค่า
อย่างไรก็ตาม การพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์และนัก วิจ ัยทีมีประสิ ทธิภ าพที สุ ด คื อ
การส่งเสริ มการทํางานวิจยั เป็ นทีมทีประกอบด้วยนักวิจยั อาวุโส นักวิจยั ระดับกลาง นักวิจยั หรื อนักศึกษา
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หลังปริ ญญาเอก และนัก ศึกษาบัณ ฑิ ตศึก ษา ผูช้ ่ วยวิจ ัย ทังนี เพือให้สามารถทํางานวิจ ัยอย่างลุ่มลึก และ
ต่อเนือง
. ให้ความรู้ดา้ นจรรยาบรรณของนักวิจยั และจรรยาบรรณทีเกียวข้องแก่อาจารย์และ
นักวิจยั ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นกั วิจยั ปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด
. สร้ างแรงจูงใจให้นัก วิจ ัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรื อการให้ร างวัล
สําหรับนักวิจยั ทีมีผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริ การต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจแก่
การค้นคว้าวิจยั และผลิตงานสร้างสรรค์ เป็ นต้น
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพือเป็ นทุนวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์
ในกรณี ของนักวิจยั รุ่ นใหม่ การแสวงหาทุนวิจยั จากภายนอกอาจทําได้ยาก ดังนัน สถาบัน
จึงควรจัดสรรงบประมาณเพือเป็ นทุนวิจยั หรื อผลิตงานสร้างสรรค์เพือให้นกั วิจยั เหล่านีมีโอกาสสร้างผลงาน
ทีสามารถนําไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกสถาบันในโอกาสต่อไป
สําหรับการเสนอขอทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกนัน สถาบันอาจจัดให้มีระบบสนับสนุ น
เช่น การจัดให้มีขอ้ มูล รายละเอียด และเงือนไขของแหล่งทุ นวิจยั ต่างๆ ทังแหล่งทุน ภายในประเทศและ
ต่ างประเทศ ที อาจารย์และนัก วิจ ัยสามารถเข้า ดูได้อ ย่างสะดวกรวดเร็ ว นอกจากนันอาจจัด ให้มีค ณะ
ผูเ้ ชียวชาญเป็ นพีเลียงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจยั ของอาจารย์และนักวิจยั ทีเสนอขอทุนไปยังแหล่งทุน
ต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุ งโครงการเหล่านันให้เหมาะสม เพือมีโอกาสได้รับทุนวิจยั มากยิงขึน
. มีการสนับสนุนพันธกิจด้ านการวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สถาบัน ควรจัด หาทรั พ ยากรและหรื อจัด หาแหล่ ง สนับ สนุ น ทรั พยากรอย่า งเพี ย งพอ
ทังงบประมาณสนับสนุนการวิจยั ห้องปฏิบตั ิการวิจยั แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพือ
การวิจยั ตลอดจนกิจกรรมอืนๆ ทีส่งเสริ มการวิจยั ดังนี
. งบประมาณสนับ สนุ น การวิ จ ัย ควรประกอบด้ว ย ) งบประมาณสนับ สนุ น
การบริ หารงานวิจยั ของกลุ่มวิจยั หรื อห้องปฏิบตั ิการวิจยั หรื อศูนย์วิจยั เพือให้สามารถผลิตผลงานระดับสากล
หรื อผลงานตามความต้องการของประเทศ หรื อของท้องถิ นอย่างต่ อเนื องนอกเหนื อจากเงิ น ทุน วิจ ัย )
งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในรู ปแบบต่างๆ ) งบประมาณสนับสนุ น
การวิจยั และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิต ศึกษา และของนักวิจยั หลังปริ ญญาเอก ) งบประมาณ
สนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็ นต้น
. ห้องปฏิ บัติ ก ารวิจ ัยที เหมาะสมกับงานวิจ ัยแต่ ละประเภทที เป็ นจุ ด เน้น ของสถาบัน
ระบบรักษาสุ ขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิก ารทีได้มาตรฐาน ศูน ย์เครื องมือระดับสูงทีจําเป็ น
ทีหลายหน่ วยวิจยั หรื อกลุ่มวิจยั หรื อศูนย์วิจยั สามารถใช้ร่วมกันได้ หรื อหากไม่มีศูนย์เครื องมือระดับสูง
ดังกล่าว ก็ตอ้ งจัดระบบผ่านเครื อข่ายทังในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอืนได้ เพือไม่ให้
เป็ นอุปสรรคต่อการวิจยั ของนักวิจยั
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. แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึงนอกจากหนังสื อและวารสารทังในรู ปของเอกสาร (hard
copy) และสื ออิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที เพี ย งพอแล้ว ยัง หมายรวมถึ ง การสนับ สนุ น การจัด ประชุ ม วิ ช าการ
การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศษสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุ นการไป
ร่ ว มทํางานวิจ ัยหรื องานสร้ างสรรค์ก ับหน่ ว ยงานอืนที มีชื อเสี ยงทังในและต่ างประเทศ ที สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอาจารย์ โดยเฉพาะในช่ว งลาเพือเพิ มพูนประสบการณ์ ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจยั
. ระบบสารสนเทศเพือการวิจ ัย ที ครอบคลุมข้อมูล ข่ าวสารอย่า งน้อ ย ด้า นต่ อ ไปนี
) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจยั และงานสร้างสรรค์ทงภายในและภายนอกสถาบั
ั
น ) ข้อมูลด้านการวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ของสถาบัน ทังปั จ จุบันและผลงานที ผ่านมา ) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ทังวารสารและการประชุ มวิช าการ การจัด แสดงงานสร้ างสรรค์ต่ างๆ ตลอดจนข้อมูลการ
สนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ ผลงาน )ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริ มการนํา
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่ งเสริ มด้านการจดสิ ทธิบตั ร อนุ สิทธิบตั ร และ
การซื อขายทรั พย์สิน ทางปั ญญา ) ข้อมูลเกี ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ อืนๆ ของสถาบัน
ทีเกียวข้องกับการวิจยั และงานสร้างสรรค์
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้ อ และข้ อ อย่างครบถ้ วนทุกประเด็น
สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลสําเร็ จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสมําเสมอ โดยการมี
ส่วนร่ วมของอาจารย์และนักวิจยั เช่น การประเมินผลสําเร็ จของการให้ทุนวิจยั ทังในประเด็น งานวิจยั เสร็ จ
ทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจยั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ผูร้ ับทุน สามารถแสวงหาทุ นวิจยั จาก
แหล่ ง ทุ น ภายนอกได้ในโอกาสต่ อมา หรื อการประเมิน แหล่ ง ค้น คว้า สนับ สนุ น งานวิ จ ัยในประเด็ น
ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจยั ของอาจารย์ และนัก วิจยั ในปั จ จุบนั หรื อการประเมินระบบ
สารสนเทศในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจยั เป็ นต้น
. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการสนับสนุนพันธกิจด้ านการวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ของสถาบัน
สถาบันนําผลการประเมิน ไปจัด ทําแผนการปรั บปรุ ง โดยกําหนดกิ จกรรมที ต้องทําเพือ
การปรั บปรุ ง กําหนดบุ ค คลหรื อหน่ ว ยงานรั บผิด ชอบในการปรั บ ปรุ ง กําหนดงบประมาณที ต้องใช้
หากจําเป็ น กําหนดระยะเวลาทีการปรับปรุ งต้องแล้วเสร็ จ จากนันจึงดําเนินการปรับปรุ งการสนับสนุ นพันธ
กิจด้านการวิจยั ตามทีกําหนด
. มีระบบและกลไกเพือสร้ างงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ บนพืนฐานภู มิปัญญาท้ องถิน หรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพือตอบสนองความต้องการของท้ องถินและสังคม และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
(เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)
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สถาบันหรื อคณะวิชาวางแนวทางและขันตอน ตลอดจนกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการสร้าง
ความร่ วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้ าหมาย การ
สนทนากับกลุ่มเป้ าหมายทีสําคัญ (focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กบั องค์กรภายนอก การใช้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับ (feed back) จากความร่ วมมือทีมีอยูเ่ ดิม
วัตถุประสงค์ของความร่ วมมือดังกล่าวควรมีทงการร่
ั
วมทํางานวิจยั และงานสร้างสรรค์บน
พืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ น หรื อเพือตอบโจทย์ของหน่วยงานหรื อชุมชนภายนอก รวมถึงการร่ วมใช้ทรัพยากร
ทังสถานที บุคคล อุปกรณ์ หรื อทรัพยากรอืนๆ
ตัวบ่ งชีที .
ชนิดของตัวบ่ งชี

:

ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์
:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
การบริ หารจัดการความรู้จากผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ เพือเผยแพร่
ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่ วยงานทังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้ าหมายทีจะนํา
ผลการวิจ ัยไปใช้ประโยชน์ เป็ นเรื องที มีค วามสําคัญสําหรั บทุ ก สถาบัน อุด มศึก ษา ดังนัน สถาบัน ต้อ ง
จัดระบบส่ งเสริ มสนับสนุ น ให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลียนเรี ยนรู้ ในทรั พย์สินทางปั ญญาจาก
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ งทีเผยแพร่ ตอ้ งมีคุณภาพเชือถือได้และ
รวดเร็ วทันเหตุการณ์
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรื อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ และมีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรื อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ เพือให้เป็ นองค์ความรู้ทีคนทัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
3. มีก ารประชาสัมพัน ธ์และเผยแพร่ องค์ค วามรู้จ ากงานวิจ ัยหรื องานสร้ างสรรค์ทีได้จ ากข้อ 2
สู่สาธารณชนและผูเ้ กียวข้อง
4. มีการนําผลงานงานวิจ ัยหรื องานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริ งจากหน่วยงานภายนอกหรื อชุมชน
5. มีร ะบบและกลไกเพือช่ ว ยในการคุ ้มครองสิ ทธิ ของงานวิจ ัยหรื องานสร้ างสรรค์ทีนําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน
คะแนน
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 3 มีการดําเนินการ
2 ข้อ
ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ ในการประชุ มวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีก ารเผยแพร่ ผ ลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ในการ
ประชุ มวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทาง ขันตอน และหลัก เกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผูร้ ั บผิด ชอบในการสนับสนุ น
การตี พิมพ์หรื อการเผยแพร่ ผลงานวิ จยั หรื องานสร้ างสรรค์ในวารสารหรื อในที ประชุมวิชาการทีมี peer
review ในประเด็นต่อไปนี เช่น ) การจัดให้มีพีเลียงแก่นกั วิจยั รุ่ นใหม่เพือช่วยเขียนรายงานการวิจยั สําหรับ
นํา เสนอในที ประชุ ม วิ ช าการหรื อตี พิ ม พ์ใ นวารสาร ) การสนั บ สนุ น การตรวจสอบภาษาอัง กฤษ
ของบทความวิจยั ของอาจารย์และนักวิจยั ทีจะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ) การสนับสนุ น
งบประมาณเพือเข้าร่ วมประชุมเสนอผลงานวิจยั หรื อเผยแพร่ งานสร้างสรรค์ ) การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับ
ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ทีได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณี วารสารเรี ยกเก็บเงิน
เป็ นต้น ทังนีการสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละสถาบัน
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
เพือให้ เป็ นองค์ความรู้ทีคนทัวไปเข้ าใจได้ และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
วางแนวทาง ขันตอน และหลัก เกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผูร้ ั บผิด ชอบในการ รวบรวม
คัด สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ค วามรู้จ ากผลงานวิจ ัยหรื องานสร้ างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุ ค คล
เป้ าหมายโดยยังคงความเชือถือได้ในเชิ งวิชาการและรวดเร็ ว ทัน ต่อเหตุ การณ์ เช่น กําหนดผูร้ ั บผิด ชอบ
ติดตามผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจยั คัดสรรค์ผลงานทีน่าจะเป็ นทีสนใจของบุคคล
ทัวไป จัดให้มี การสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลให้เป็ นความรู้ทีน่ าสนใจ
ซึงสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ทีได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่
3. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ และเผยแพร่ องค์ ค วามรู้ จากงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ างสรรค์ ที ได้ จากข้ อ 2
สู่ สาธารณชนและผู้เกียวข้ อง
นําองค์ค วามรู้ ทีได้จ ากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจ ัยหรื องานสร้างสรรค์ในข้อ
เผยแพร่ สู่สาธารณชนผ่านสื อต่างๆ อย่างเป็ นระบบในเชิ งรุ ก โดยเริ มจากการวางแผนประชาสัมพัน ธ์ให้
เหมาะสมกับ กลุ่ม เป้ าหมาย ดําเนิ น การประชาสัมพัน ธ์ต ามแผนตลอดจนการติ ด ตามข้อมูลป้ อนกลับ
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นอกจากนันการประชาสัมพัน ธ์อาจรวมถึงการสร้ างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์โดย
เชื อมโยงกับ ศิษ ย์เก่ า ชุ มชน และองค์ก รภายนอกทังรั ฐ และเอกชน โดยเฉพาะกลุ่ มเป้ าหมายที คาดว่ า
จะสามารถสนับสนุนงานวิจยั หรื อร่ วมวิจยั หรื อนําผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
. มีการนําผลงานงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ ประโยชน์ จริง
จากหน่ วยงานภายนอกหรือชุ มชน
สนับสนุ นการนําผลงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กําหนดขันตอน
วิธีการ และผูร้ ับผิดชอบเพือเป็ นสือกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจยั
กับองค์ก รภายนอกทีมีศกั ยภาพในการนําผลการวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ) ผูร้ ั บผิดชอบ
แสวงหางานวิจ ัยจากภาครั ฐและเอกชนทังภาคอุตสาหกรรมและบริ ก าร ที ต้องการรั บบริ ก ารวิจยั ในเรื อง
เฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานต่อไปยังผูว้ ิจยั 3) ผูร้ ับผิดชอบริ เริ ม ประสานงาน
หรื อส่งเสริ มการนําผลงานทีเกิดจากการวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิ ชย์ในลักษณะนิ ติบุคคล
(start up company) เป็ นต้น
. มีระบบและกลไกเพือช่ วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทีนําไปใช้ ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบทีกําหนด
สถาบันหรื อคณะวิชาวางแนวทาง ขันตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผูร้ ั บผิดชอบ
ในการสนับสนุ น การเจรจาต่อรอง ทําข้อตกลง หรื อสนับสนุ นด้านระเบียบ หรื อกฎหมายทีเกียวข้อง แก่
อาจารย์ นักวิจยั และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรื อการซือขายผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ตลอดจน
สนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆทีเกิดจากผลของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
นอกจากนัน ควรมีก ารกําหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารในการรั ก ษาสิ ทธิ ประโยชน์ข อง
อาจารย์ นักวิจยั และของสถาบันในผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากการซือขาย หรื อทําธุรกิจทีเป็ นผลจากงานวิจยั
โดยเป็ นหลักเกณฑ์ทีโปร่ งใส เป็ นทียอมรับของทุกฝ่ าย
. มี ร ะบบและกลไกส่ งเสริ ม การจดสิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ทธิ บั ต ร และมี ก ารยื นจดสิ ท ธิ บั ต รและ
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
วางแนวทางและขันตอนตลอดจนกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการสนับสนุ นความรู้ และอํานวย
ความสะดวกในการจดสิ ทธิ บตั รและอนุ สิทธิบตั รแก่อาจารย์ และนักวิจยั ในประเด็นต่ างๆ เช่น ) การให้
ความรู้และคําปรึ กษาด้านทรัพย์สิน ทางปั ญญา ซึงอาจดําเนิ นการโดยการฝึ กอบรม หรื อสัมมนา หรื อจัด
คลินิกให้คาํ ปรึ กษา ) ช่วยร่ างคําขอและยืนขอจดสิทธิบตั ร หรื ออนุสิทธิบตั รต่อกรทรัพย์สินทางปัญญาหรื อ
สํานักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ ) ประสานงานการอนุ ญาตให้ใช้สิทธิในสิ ทธิบตั ร อนุ สิทธิบตั ร เพือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ เป็ นต้น
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ตัวบ่ งชีที 4.

:

เงิน สนั บ สนุ น งานวิจัย หรื อ งานสร้ างสรรค์ ต่ อ จํานวนอาจารย์ ป ระจํา
และนักวิจยั ประจํา

ชนิดของตัวบ่ งชี

:

ปัจจัยนําเข้า

คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
ปั จ จัย สํา คัญ ที ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จ ัย หรื องาน
สร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ดังนัน สถาบันอุดมศึกษาจึง
ต้องจัด สรรเงิ น จากภายในสถาบัน และที ได้รั บจากภายนอกสถาบัน เพือสนับสนุ น การทําวิ จ ัยหรื องาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนันเงิ น ทุ น วิจ ัยหรื องานสร้ างสรรค์ทีสถาบัน ได้รั บจากแหล่งทุ น
ภายนอกยังเป็ นตัวบ่งชีทีสําคัญ ทีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจยั ของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันทีอยู่ในกลุ่มที
เน้นการวิจยั
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําเป็ นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็ น กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม
= 60,000 บาทขึนไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม
= 50,000 บาทขึนไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที
กําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม
= 25,000 บาทขึนไปต่อคน
สู ตรการคํานวณ
:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
2. แปลงจํานวนเงินทีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม
คะแนนทีได้ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม

x5

สรุ ปคะแนนทีได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนทีได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลียของคะแนนทีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนทีได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลียของคะแนนทีได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจํา ให้นับตามปี การศึกษา และนับเฉพาะทีปฏิบตั ิงานจริ งไม่นับ
รวมผูล้ าศึกษาต่อ
2. ให้นบั จํานวนเงินทีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปี การศึกษา ปี ปฏิทิน หรื อปี งบประมาณ
นันๆ ไม่ใช่จาํ นวนเงินทีเบิกจ่ายจริ ง
3. กรณี ทีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่ วนเงินสนับสนุ นงานวิจยั ซึงอาจเป็ นหลักฐานจากแหล่งทุนหรื อ
หลักฐานจากการตกลงร่ วมกันของสถาบันทีร่ วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานทีปรากฏ กรณี ที
ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผูร้ ่ วมวิจยั ของแต่ละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุ นโครงการวิจยั สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันทีได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรื อนักวิจยั แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันทีบุคลากรสายสนับสนุ นที
ไม่ใช่นกั วิจยั เป็ นผูด้ าํ เนินการ
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องค์ประกอบที การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
หลักการ
การบริ การทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นหนึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริ การ
ทางวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ ในรู ป แบบต่ า งๆ ตามความถนั ด และในด้า น
ทีสถาบันมีความเชียวชาญ การให้บริ การทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรื ออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริ การทังหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หน่ วยงานอิสระ หน่ วยงานสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รู ปแบบการให้บริ การทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุ ญาตให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาํ ปรึ กษา ให้การอบรม จัดประชุมหรื อ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจยั เพือตอบคําถามต่างๆ หรื อเพือชีแนะสังคม การให้บริ การทางวิชาการนอกจาก
เป็ นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบัน ยังได้รั บ ประโยชน์ ในด้า นต่ า ง ๆ คื อเพิ มพูน ความรู้ และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อนั จะนํามาสู่ การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพือใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครื อข่ายกับหน่ วยงานต่างๆ
ซึงเป็ นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริ การทางวิชาการด้วย
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 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 (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชี จํานวน 2 ตัวบ่งชี คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่ งชีที .

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่ งชี

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
การบริ ก ารทางวิชาการแก่สังคมเป็ นภารกิจ หลัก อย่างหนึ งของสถาบัน
อุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการบริ ก ารทางวิชาการอย่างเป็ นระบบ และมีการจัด
โครงสร้างสถาบัน เพือเป็ นกลไกในการขับเคลือนระบบดังกล่าว การให้บริ การทางวิชาการต้องมีค วาม
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เชือมโยงกับการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั และสามารถบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับ
การเรี ยนการสอนและการวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั
4. มีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยนการสอน
และการวิจยั
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน
คะแนน
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
หมายเหตุ
:
ตามเกณฑ์ขอ้ 2 และข้อ 3

คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็ จของการบูรณาการ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
มีก ารวางแนวทาง ขันตอน และหลัก เกณฑ์ข องการให้ก ารบริ การวิ ช าการด้า นต่ า งๆ
ทีสัมพันธ์กบั พัน ธกิ จของสถาบัน มีน โยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ นและจูงใจให้อาจารย์ บุค ลากรทุก ระดับ
มี ความพร้อมทังในด้านความรู้ ความเชียวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริ การ (Service mind) ในการให้บริ การ
วิชาการแก่หน่วยงานทังภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุ นและจัดทําระเบียบ
ของการให้บริ การ กําหนดภาระงานของอาจารย์และบุ คลากรให้ชดั เจน โดยมีร ะบบการเที ยบเคี ยงและ
ทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆซึงจะเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริ การแก่ชุมชน
สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของสถาบัน
ในการให้บริ การทางวิชาการนี ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพือนําไปสู่
การปรับปรุ งคุณภาพของการให้บริ การอย่างสมําเสมอ เพือบรรลุตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนการปฏิบตั ิงาน
ประจําด้านอืนๆของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกําหนดให้นกั ศึกษานําความรู้ไปจัดทําเป็ นโครงการหรื อ
กิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั
มีก ารบู ร ณาการงานบริ การทางวิ ช าการกับ การวิ จ ัย อย่า งเป็ นระบบ เช่ น 1) มี ก ารนํา
ผลการวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์จริ งทีตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่ วนในทุกระดับ และ 2) นํา
ความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บ ริ ก ารกลับ มาพัฒ นาต่ อ ยอดไปสู่ ก ารพัฒ นาองค์ค วามรู้ ใ หม่ผ่า น
กระบวนการวิจยั เป็ นต้น
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจยั
จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานบริ การวิชาการแก่สังคม
กับการเรี ยนการสอนและการวิจยั โดยให้มีส่วนร่ วมของผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับบริ การ และนักศึกษา ซึงเป็ นทังผู ้
ให้บริ การและผูร้ ับบริ การ ทังในระดับแผนการดําเนิ นงาน เป้ าหมายของสถาบัน ความร่ วมมือร่ วมใจของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริ การทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีสถาบันกําหนดไว้
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่ สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจยั
สถาบันนําผลการประเมิน ไปพัฒ นาแผน พัฒ นากระบวนการ และผลสัมฤทธิที ได้อย่าง
สมําเสมอและเป็ นรู ปธรรม
ตัวบ่ งชีที 5.2

:

กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม

ชนิดของตัวบ่ งชี

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
ความสามารถในการให้บริ ก ารทางวิชาการในลักษณะห่ ว งโซ่คุ ณ ภาพ
ทีสนองความต้องการและเป็ นทีพึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
ตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรื อผลกระทบของการ
ให้บริ การทางวิชาการ (2) การสร้ างความร่ ว มมือกับหน่ วยงานภายนอกและ (3) ความรู้ทีเกิด จากการ
ให้บริ การทางวิชาการและการเผยแพร่ ความรู้นนทั
ั งภายในและภายนอกสถาบัน
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรื อภาครัฐ หรื อภาคเอกชน หรื อหน่ วยงานวิชาชีพเพือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริ การทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
2. มีความร่ วมมือด้านบริ การทางวิชาการเพือการเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของชุมชน
หรื อภาคเอกชน หรื อภาครัฐ หรื อหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรื อกิ จกรรมการให้บริ การทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ทีได้จากการให้บริ การทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่ สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีก ารสํ า รวจความต้ อ งการของชุ ม ชน หรื อ ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน หรื อ หน่ ว ยงานวิช าชี พ เพือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้ นของสถาบัน
มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรื อภาครัฐ หรื อภาคเอกชน หรื อหน่ วยงานวิชาชีพ
เพือประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทําแผนการบริ การทางวิชาการตามจุดเน้น
และความเชียวชาญของสถาบัน
2. มีความร่ วมมือด้ านบริ ก ารทางวิชาการเพือการเรี ย นรู้ แ ละเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง ของชุ มชน หรื อ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่ วยงานวิชาชีพ
สถาบัน มีก ารเชิ ญหรื อ เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ี ส่ว นร่ ว มจากชุ มชน ภาครั ฐ ภาคเอกชน หรื อ
หน่วยงานทีเกียวข้องกับวิชาชีพทีจะให้บริ การ มาร่ วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสร้าง
เครื อข่ า ย (Networking) ระหว่ า งบุ ค คลหรื อหน่ ว ยงานในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น ความร่ วมมื อ กับ สถาน
ประกอบการในการนําผลการวิจ ัยไปเป็ นส่ ว นหนึ งของการปรั บปรุ งปั ญหาที เกิ ด ขึ นหรื อ ไปใช้พฒ
ั นา
บุคลากรของสถานประกอบการหรื อส่วนการผลิต มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและจัดให้มี
ช่องทางในการสือสาร ทําความเข้าใจร่ วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรื อริ เริ มโครงการหรื อกิจกรรมใหม่ๆ
ในชุมชน
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3. มีการประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้ บริการทางวิชาการต่อสังคม
มีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้อง
กับความต้องการของผูร้ ับบริ การทังทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลทีเกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ทังในด้านการนําความรู้ ความเชียวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื อสาร การชีแจงแนะนํา
ให้ผรู้ ับบริ การและประชาชน
4. มีการนําผลการประเมินในข้ อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้ บริการทางวิชาการ
มีก ารนําผลการประเมินการให้บริ ก ารทางวิชาการไปพัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานของการ
ให้บริ การ ระบบและกลไกการให้บริ การ ซึงประกอบด้วยรู ปแบบการให้บริ การ ขอบเขตการให้บริ การ
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริ การ สัญญาการบริ การ ซึงรวมทังการควบคุมและการกํากับคุณภาพของ
การให้บริ การ โดยจัดให้มีระบบการให้ขอ้ มูลทีชัดเจน มีความเป็ นธรรม โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. มีการพัฒนาความรู้ทีได้ จากการให้ บริการทางวิชาการและถ่ ายทอดความรู้ ส่ ู บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่ ส่ ู สาธารณชน
สถาบันมีการพัฒนาความรู้ทีได้จากการให้บริ การทางวิชาการ ส่งเสริ มให้เกิดกระบวนการ
ในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึงรวมทังผูเ้ รี ยนด้วย จัดให้มีการแลกเปลียนความคิดและ
เผยแพร่ ประสบการณ์ ในการให้บริ การผ่านทางสื อการเรี ยนรู้ต่ าง ๆ รวมทังจัด ทําฐานข้อมูลการบริ ก าร
วิชาการเผยแพร่ สู่สาธารณะ

องค์ประกอบที การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็ นพันธกิจสําคัญประการหนึงของสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนีให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะทีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทังมีการจัดกิจกรรมทีฟื นฟู อนุ รักษ์ สื บสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ นให้เป็ นรากฐานการพัฒนาองค์ความรูท้ ีดีขึน
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชี จํานวน 1 ตัวบ่งชี คือ
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชีที .

:

ระบบและกลไกการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่ งชี

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริ หาร
จัดการงานทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมทังการอนุรักษ์ ฟื นฟู สืบสาน เผยแพร่ วฒั นธรรมภูมิปัญญาท้องถิ น
ตามจุ ด เน้น ของสถาบัน อย่างมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผล มีก ารบูร ณาการการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
2. มีก ารบูร ณาการงานด้านทํา นุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒ นธรรมกับการจัด การเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นทียอมรับ
ในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน
คะแนน
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรื อ 6 ข้อ
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ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
มีระบบส่งเสริ มให้บุคลากรนํากิจกรรมด้านการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบตั ิ และมีผลลัพธ์
ชัด เจนตามแนวทางที กํา หนดไว้ เช่ น มี ก ารกําหนดนโยบายด้านการทํา นุ บ ํารุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
การกํา หนดผูร้ ั บ ผิด ชอบ มี ก ารจัด ทํา แผนงบประมาณโครงการ มีก ารกํา หนดตัว ชี วัด ด้า นศิล ปะและ
วัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบตั ิทีเป็ นรู ปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่ วม มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบและมีการนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเนือง
. มีก ารบู รณาการงานด้ านทํา นุ บํารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมกับ การจัด การเรี ย นการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
สถาบันสนับสนุนให้มีการนําการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่ วมกับ การ
เรี ยนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรี ยนการสอนทีนําการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ไปผสมผสานเป็ นส่ ว นหนึ งของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอน หรื อบู ร ณาการการทํา นุ บ ํา รุ งศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริ มหลักสูตรทังทีจัดโดยสถาบันและทีจัดโดยองค์การนักศึกษา
. มีการเผยแพร่ กจิ กรรมหรือการบริการด้ านทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
. สถาบันมีสถานทีเพือการเผยแพร่ และบริ การด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์
หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรื อเวทีการแสดง มีการบริ หารจัดการโดยมีผมู้ ีความรู้ ความเชียวชาญด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนืองสมําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม
. สถาบัน จัด ทํา วารสารศิล ปะและวัฒ นธรรมในระดับ ต่ า งๆ เช่ น วารสารระดับ
หน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเนืองในการดําเนินงาน
. สถาบัน มี ก ารบริ การวิ ช าการด้า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรม โดยมี ค วามร่ วมมื อ กับ
หน่วยงานหรื อองค์กรอืน มีการสร้างเครื อข่าย มีการกําหนดตัวบ่งชี และมีการดําเนิ นการอย่างต่อเนื อง เป็ น
ระบบอย่างชัดเจน
. มีการประเมินผลความสํ าเร็จของการบู รณาการงานด้ านทํานุ บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบ่งชี และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
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. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานด้ านทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA
5.2 มีแผนปรับปรุ งและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การ
ปฏิบตั ิและปรับปรุ งอย่างต่อเนือง
. มีผลสัมฤทธิ ที เกิ ด ขึ นจากการดําเนิ น การตามแผนปรั บปรุ งและพัฒ นาอย่างเป็ น
รู ปธรรม
. มีก ารกําหนดหรื อ สร้ างมาตรฐานคุ ณภาพด้ านศิ ล ปะและวัฒ นธรรมและมีผ ลงานเป็ นทียอมรั บ ใน
ระดับชาติ
. สถาบัน มีก ารกําหนด/การสร้ างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒ นธรรม โดยมีก ารใช้
ผูเ้ ชียวชาญและมีการเผยแพร่ สู่สาธารณะ
. สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปิ นแห่ งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็ น
วิทยากรหรื อเป็ นทีประจักษ์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
. สถาบันมีจาํ นวนผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒ นธรรมโดยมี
การเผยแพร่ ทงในระดั
ั
บชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับนานาชาติ หรื อมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง
เป็ นทียอมรับ
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องค์ประกอบที ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ที แสดงถึ งศัก ยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทังปั จจัยนําเข้า กระบวนการผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบที เกิ ดขึน สถาบัน อุด มศึก ษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่ อเนื อง และมีก ระบวนการจัดการความรู้ เพือให้เกิ ดนวัตกรรมด้านการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาภายในทีเป็ นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชี จํานวน 1 ตัวบ่งชี คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่ งชีที 9.

:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบ่ งชี

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
การประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายในเป็ นภารกิ จของสถาบัน อุด มศึกษา
ตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 ซึง
สถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนิ นงานของสถาบัน
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ให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้น
สังกัด ตลอดจนหน่วยงานทีเกียวข้อง มีการวัดผลสําเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทังการ
รายงานผลการประกันคุ ณภาพต่ อหน่ วยงานทีเกียวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมิน และ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนือง และมีนวัตกรรมทีเป็ นแบบอย่างทีดี
การประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาภายในถือเป็ นส่ ว นหนึ งของกระบวนการบริ หารการศึก ษาที ต้อง
ดําเนิ นการอย่างต่อเนื อง โดยมีการสร้างจิตสํานึ กให้เห็นว่าเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณ ภาพการศึกษา ทังนี เพือเป็ นหลักประกัน แก่สาธารณชนให้ม นใจได้
ั
ว่าสถาบันสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาทีมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตังแต่ระดับภาควิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
2. มีก ารกําหนดนโยบายและให้ค วามสํา คัญ เรื องการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชีเพิ มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มี ก ารดํา เนิ น งานด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที ครบถ้ว น ประกอบด้ว ย )
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ) การจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็ นรายงาน
ทีมีขอ้ มูลครบถ้วนตามทีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ ) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีก ารนําผลการประกันคุ ณ ภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุ งการทํางาน และส่ งผลให้มีก าร
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี
6. มี ร ะบบสารสนเทศที ให้ข ้อ มู ล สนั บ สนุ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในครบทัง
องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใ้ ช้
บัณฑิต และผูใ้ ช้บริ การตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครื อข่ายการแลกเปลียนเรี ยนรู้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและ
มีกิจกรรมร่ วมกัน
9. มีแนวปฏิบตั ิทีดีหรื องานวิจยั ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทีส่วนงานพัฒนาขึน และ
เผยแพร่ ให้หน่วยงานอืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์
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เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน
คะแนน
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
4 หรื อ 5 หรื อ ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรื อ ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ข้อ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
. มีระบบและกลไกการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในทีเหมาะสม และสอดคล้ อ งกับ พัน ธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตังแต่ระดับภาควิชา หรือหน่ วยงานเทียบเท่ า และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
. สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ทีเหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเป็ นระบบประกันคุณภาพทีใช้กนั แพร่ หลายทังในระดับชาติหรื อนานาชาติ หรื อเป็ น
ระบบเฉพาะทีสถาบันพัฒนาขึนเอง
. ระบบประกันคุณภาพทีนํามาใช้ตอ้ งเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการบริ หารการศึกษา
ทีดําเนินการเป็ นประจํา โดยเริ มจากการวางแผน การดําเนิ นการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุ งพัฒนาเพือให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้ าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง
. มีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพือผลักดันให้มี
การประกันคุณภาพเกิดขึนอย่างต่อเนื อง ตังแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู้
ปฏิบตั ิแต่ละบุคคล
. มีการกําหนดนโยบายและให้ ความสํ าคัญเรื องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสู งสุ ดของสถาบัน
. คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสูงสุดของสถาบัน ต้องให้ความสําคัญและ
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาทีชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคีทงภายในและ
ั
ภายนอกสถาบัน
. มีหน่วยงานหรื อคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทัง
กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพทีเหมาะสม
. มีกลไกเชือมโยงการปฏิบตั ิงานตังแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรื อสาขาวิชา ระดับ
คณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพือให้ได้คุณภาพตามทีสถาบันหรื อคณะวิชากําหนด
. มีค่มู ือคุณภาพในแต่ละระดับเพือกํากับการดําเนินงานให้สู่การปฏิบตั ิทีเป็ นรู ปธรรม
. มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนือง
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. มีการกําหนดตัวบ่ งชีเพิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
. สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งชีทีใช้เป็ นกรอบในการดําเนิ นงาน
ของสถาบัน เพิ มเติ มตามอัต ลัก ษณ์ ของตนเอง แต่ ทงนี
ั ต้องไม่ข ัด กับมาตรฐานการอุดมศึก ษา ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑ์อืนๆ ทีเกียวข้อง
. ตัวบ่ งชี ทีเพิ มเติมขึนตามอัต ลักษณ์ข องสถาบัน ควรชีวัดคุ ณลัก ษณะที พึงประสงค์
ครบถ้วนทังปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรื อผลลัพธ์
. เกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิทีดีทีใช้กาํ กับแต่ละตัวบ่งชี ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เป้ าหมายของตัวบ่งชีนันๆ และเป็ นเกณฑ์ทีนําไปสู่การปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนือง
. มีก ารดําเนิน งานด้ านการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในทีครบถ้ วน ประกอบด้ วย ) การควบคุ ม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ) การจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่ อสภาสถาบันและสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็ นรายงานทีมี
ข้ อมูลครบถ้ วนตามทีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ ) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
. มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีสมบูรณ์ครบถ้วน
โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
. มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุ ง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานประเมินคุณภาพทีมีขอ้ มูลครบถ้วนตามที
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อมทัง
เสนอมาตรการและแผนเร่ งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่ งรายงานให้ตน้ สังกัด
หน่วยงานทีเกียวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุ งการทํางาน และส่ งผลให้ มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่ งชีของแผนกลยุทธ์ ทุกตัวบ่ งชี
สถาบันหรื อคณะวิชาควรมอบหมายให้ผรู้ ับผิดชอบตัวบ่งชีของแผนกลยุทธ์นาํ ผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนิ นการหรื อประสานงาน
กับคณะกรรมการ / หน่วยงานทีเกียวข้องเพือพิจารณาปรับปรุ งการดําเนิ นงานในส่ วนทีรับผิดชอบโดยตรง
หรื อร่ ว มรั บผิดชอบ โดยมีเป้ าหมายให้ผลการดําเนิ น งานตามตัวบ่ งชี ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีก าร
พัฒนาขึนจากปี ก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี
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. มีระบบสารสนเทศทีให้ ข้ อมู ลสนับสนุ น การประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในครบทัง องค์ ป ระกอบ
คุณภาพ
สถาบัน ควรจัด ให้มีร ะบบสารสนเทศที สามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนิ น การ
ประกันคุณภาพการศึกษาทีถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั ครบทัง องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทงั
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็ นระบบที สามารถเชือมต่อกับหน่ วยงานภายนอกที
เกียวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็ นต้น
1. มีส่วนร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้ บัณฑิต และ
ผู้ใช้ บริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรส่ งเสริ มให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึก ษา และเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยเฉพาะผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและ
ผูร้ ับบริ การตามพันธกิจของสถาบัน เช่น ผูร้ ับบริ การด้านการวิจยั หรื อ ชุมชนผูร้ ับบริ การทางวิชาการของ
สถาบัน ได้เข้ามีมาส่ วนร่ วมในการประกัน คุณ ภาพ อาทิ ในรู ปแบบของการร่ วมเป็ นกรรมการ การร่ ว ม
กําหนดตัว บ่งชี และเป้ าหมาย การให้ข ้อมูลป้ อนกลับ หรื อการให้ค วามร่ ว มมือกับสถาบัน ในการดําเนิ น
กิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็ นต้น
2. มีเครือข่ ายการแลกเปลียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกจิ กรรมร่ วมกัน
. มีการสร้างเครื อข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทังในส่วนของระดับสถาบัน
หรื อคณะวิชา และในส่วนทีเกียวกับกิจกรรมนักศึกษา และอืนๆ
. มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่ วมกันในเครื อข่าย มีผลการปฏิบตั ิงานทีชัดเจน
และมีพฒั นาการด้านต่างๆทีเกิดขึน จากการแลกเปลียนเรี ยนรู้ภายในเครื อข่าย
. มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครื อข่าย เพือนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่ วมกัน
อย่างต่อเนือง
. มีแนวปฏิบัติทีดีหรืองานวิจัยด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาทีหน่ วยงานพัฒนาขึน และเผยแพร่ ใ ห้
หน่ วยงานอืนสามารถนําไปใช้ ประโยชน์
. มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบตั ิ ทีดี ในแต่ละกิจ กรรมที เกิดขึนในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
. มีก ารเผยแพร่ แนวทางการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ที เป็ นวิธี ปฏิ บัติ ทีดี ให้ก ับ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอืนไปใช้ประโยชน์
.3 มีการวิจยั สถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที
( D)”

นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”

หลักการ :
การจั ด การศึ ก ษามี ค วามสํา คั ญ ต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพของผู้เ รี ยน กระทรว งศึ ก ษาธิ ก าร
โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนทังในด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพือสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพือให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทกั ษะการดํารงชีวิตทีเกิดจากการฝึ กหัด สามารถใช้ความรู้
ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึงคือการบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจิตสํานึ ก
ให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพือให้ผเู้ รี ยนสามารถ
ดํารงตนอยู่ร่ว มกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข สถานศึก ษาควรจะได้ประสานความร่ วมมือกับทุ กภาคส่ ว น
จัด กิ จกรรมที จะมุ่งเน้นภารกิ จ ทีจะก่อให้เกิ ดผลดังกล่าวตามนโยบาย ดี ( D) ได้แก่ DEMOCRACY
ด้านการส่งเสริ มประชาธิปไตย DECENCY ด้านการส่งเสริ มให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย และ
DRUG – FREE คือด้านการสร้างภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธาและเชือมันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข รังเกียจการทุจริ ตและต่อต้านการซือสิทธิ ขายเสียง
DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความดีงาม รู้จกั ผิดชอบ ชัวดี มีความภาคภูมิใจในความ
เป็ นไทย รวมทังยึดถือและปฏิบตั ิในการดํารงชีพสืบไป
DRUG – FREE คือ การมีความเข้าใจ รู้จกั พิษภัยของยาเสพติดและรู้จกั การหลีกเลียง
ตัวบ่ งชี จํานวน 2 ตัวบ่งชี คือ
10.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา ดี ( D)
. ผลทีเกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย ดี ( D) มีความรู้ เจตนคติทีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ทงั ด้าน
ตัวบ่ งชีที 10.1

:

การบริ หารจัดการสถานศึกษา ดี ( D)

ชนิดของตัวบ่ งชี

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี
:
สถานศึกษามีกระบวนการบริ หารจัดการเพือเร่ งรัดพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยมีการวางแผนการจัด
กิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย และการ
ติด ตามประเมิน ผลตามแนวทางการดําเนิ น งานของสถานศึก ษา ดี ( D) การกําหนดนโยบาย จัด ทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย ดี ( D)
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ข้ อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงทีเกียวข้องดังนี
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา ดี ( D)
2. คําสังแต่งตังคณะกรรมการ คณะทํางาน หรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
3. เอกสารหลักฐานทีแสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุ นทรัพยากร สิ งอํานวยความสะดวก การ
สร้างและพัฒนาเครื อข่าย การกํากับติดตามประเมินผลทีชัดเจน
4. รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนําผลไปพัฒนาปรับปรุ ง
แนวปฏิบัตทิ ีดี :
1. สถานศึ ก ษาดํา เนิ น การกํา หนดนโยบาย จัด ทํา แผนพัฒ นาสถานศึ ก ษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา ดี ( D)
2. มีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน
3. ดํา เนิ น การส่ ง เสริ มและสนับ สนุ น ทรั พยากรและสิ งอํานวยความสะดวกที สอดคล้อ งกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย ดี ( D)
4. สถานศึก ษาจัด สภาพแวดล้อมและการบริ การ มีโ ครงสร้ างสาระการเรี ยนรู้ แผนกิ จ กรรม
การเรี ยนการสอนทีหลากหลายเพือพัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ดี ( D)
5. มีการนําสือเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพือตอบสนอง
นโยบาย ดี ( D) ทีเหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา
6. มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายให้มีส่วนร่ วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริ ม ดี
( D) ทังภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. มีร ะบบ กลไกและแผนการกํากับติ ดตามประเมิน ผลที ชัด เจน พร้อมรายงานผลการติด ตาม
ประเมินผลและการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพสถานศึกษา ดี ( D)
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้ อ
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา ดี ( D) และส่ งเสริ มสนับสนุ นทัง
ทรัพยากร สิ งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรี ยนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และด้านภูมิคุม้ กันภัยจาก
ยาเสพติด
3. พัฒ นาคณาจารย์และบุ ค ลากรทางการศึก ษา ให้มีองค์ค วามรู้ และทัก ษะการปฏิบัติ งานเพือ
การพัฒนาสถานศึกษา ดี ( D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา ดี ( D)
5. กํากับ ติ ด ตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรื อมีน วัตกรรมส่ งเสริ มให้การดําเนิ น งานเป็ นไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา ดี ( D)
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
คะแนน
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
ตัวบ่ งชีที .

:

ชนิดตัวบ่ งชี

:

คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลทีเกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย ดี ( D) มีความรู้ เจตนคติทีjดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทงั ด้าน
ผลผลิต

คําอธิบายตัวบ่ งชี
:
สถานศึกษาได้พฒั นาคุณภาพของผูเ้ รี ยนทังในด้านการจัดการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน โดยประสานความร่ ว มมือกับทุก ภาคส่ ว นจัดการเรี ยนการสอนและกิจ กรรมพัฒ นาผู้เรี ยน ตาม
นโยบาย ดี ( D) เพือให้ผเู้ รี ยนมีค วามรู้ ความเข้าใจเกียวกับประชาธิ ปไตย รู้จกั สิ ทธิและหน้าที ของตน
เคารพในสิทธิของผูอ้ ืน มีวินยั มีความประหยัด มีความกตัญ ูกตเวที ซือสัตย์สุจริ ต รู้และตระหนักในโทษ
ภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุม้ กันจากสิ งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิ สัย
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพือให้ผเู้ รี ยนสามารถดํารงตนอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุข
ข้ อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงทีเกียวข้องมีดงั นี
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดี ( D) ด้านการส่งเสริ มประชาธิปไตย ด้าน
การส่งเสริ มให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย และด้านการสร้างภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
2. รายงานผลการเข้าร่ วมโครงการของนิสิตนักศึกษา
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดี ( D)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน
-

คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 4
-

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
3 ข้อ
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ส่ วนที 5
การวิเคราะห์ ตวั บ่ งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมอง
ด้ านการบริหารจัดการ

1. ตัวบ่ งชีเพือการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้ าน
สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลักทีสําคัญ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การให้บริ การ
ทางวิชาการแก่ สังคม และการทํานุ บาํ รุ ง ศิ ลปะและวัฒ นธรรม และมีพนั ธกิ จ อย่างน้อยอีก ประการ
ทีจะสนับสนุ นให้การขับเคลือนพันธกิจหลักบรรลุเป้ าหมายได้ คือ ) ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการดําเนิ น การ ) กิ จ กรรมการพัฒ นานัก ศึกษา ) การบริ หารและการจัดการ ) การเงิ นและ
งบประมาณ และ ) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึงพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุ นจะต้อง
ทํางานเชือมโยงบูรณาการทุกเรื องเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบและต่อเนื อง จึงจะส่ งเสริ มให้การจัดการศึกษา
ของสถาบัน อุด มศึ ก ษามี คุ ณ ภาพได้ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในจึ ง พัฒ นาขึ นโดยคํา นึ ง ถึ ง
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านทีครอบคลุมทังพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุ น
ได้แก่ ) ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ ) การผลิตบัณฑิต ) กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ) การวิจยั ) การบริ ก ารทางวิชาการแก่สังคม ) การทํานุ บาํ รุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม ) การ
บริ หารและการจัดการ ) การเงินและงบประมาณ และ ) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ดัง นัน ในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื อพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา จึ ง
ได้กาํ หนดตัวบ่งชีภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้าน ดังมีรายละเอียดปรากฏใน
บทที เพือให้สถาบัน อุด มศึก ษาใช้เป็ นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมิ นคุ ณภาพภายใน
ของสถาบันแต่ละแห่ง ซึงสามารถสรุ ปได้ตามตารางที 5.
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ตารางที 5. องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้ านและตัวบ่ งชีทีใช้ ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
จํานวนตัวบ่งชี
องค์ประกอบคุณภาพ
. ปรัชญา ปณิ ธาน
วัตถุประสงค์และแผน
ดําเนินการ
. การผลิตบัณฑิต

. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
. การวิจยั

ปัจจัยนําเข้ า
-

ตัวบ่งชีที .2,
2.3 และ .5
ตัวบ่งชีที .

. การบริ การทางวิชาการแก่
สังคม
. การทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม
. การบริ หารและการจัดการ

-

. การเงินและงบประมาณ
. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
รวม

-
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-

กระบวนการ
ตัวบ่งชีที .

ตัวบ่งชีที . , .4 ,
2.6 และ .7
ตัวบ่งชีที
.
ตัวบ่งชีที
.
ตัวบ่งชีที
.
ตัวบ่งชีที

. และ
. และ
. และ
.

ตัวบ่งชีที . , . ,
. และ .4
ตัวบ่งชีที .
ตัวบ่งชีที .

ผลผลิต
หรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี สมศ.ที
และ

รวม
1+2

ตัวบ่งชีที 2.8 และ
ตัวบ่งชี สมศ. ที
, , , และ
-

8+

ตัวบ่งชี สมศ. ที
, และ
ตัวบ่งชี สมศ. ที
, และ
ตัวบ่งชี สมศ. ที
และ
ตัวบ่งชี สมศ. ที
และ
ตัวบ่งชี สมศ. ที

3+

1 + 18

2

2+3
1+
4+
1
1+
3+18
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. ตัวบ่ งชีเพือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
มาตรา
กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าทีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาทีสอดคล้องกับความ
ต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนัน
จึงได้มปี ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที สิ งหาคม พ.ศ.
ซึงถือได้
ว่าเป็ นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนีประกอบด้วยมาตรฐานย่อย ด้าน
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรี ยนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. มาตรฐานด้ านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็ นผูม้ ีความรู้ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความสามารถในการเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทังทางร่ างกายและ
จิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนีมีตวั บ่งชีหลัก ได้แก่
1) บัณฑิตมีความรู้ ความเชียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรี ยนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้เพือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบตั ิงานและสร้างงานเพือพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล
2) บัณ ฑิ ต มีจิ ต สํา นึ ก ดํา รงชี วิ ต และปฏิ บัติ ห น้า ที ตามความรั บ ผิด ชอบโดยยึด หลัก
คุณธรรมจริ ยธรรม
3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทงด้
ั านร่ างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. มาตรฐานด้ านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริ หารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมี
ดุลยภาพ
ก. มาตรฐานด้ านธรรมาภิบ าลของการบริ หารการอุด มศึ กษา มีการบริ หารจัด การ การ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเป็ นอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี
มีตวั บ่งชีหลัก ได้แก่
) มีก ารบริ ห ารจัด การบุ ค ลากรที มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผล มี ค วามยืด หยุ่น
สอดคล้องกับความต้องการทีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพือเพิ มศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีอิสระทางวิชาการ
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2) มี ก ารบริ หารจั ด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสาร
ทีมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผล คล่องตัว โปร่ งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและ
วิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่าคุม้ ทุน
3) มี ร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพเพื อนํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน การ
อุดมศึกษาอย่างต่อเนือง
ข. มาตรฐานด้ านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาทัง ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่ วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและ
สังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานนีมีตวั บ่งชีหลัก ได้แก่
1) มีหลัก สู ต รและการเรี ยนการสอนที ทัน สมัย ยืด หยุ่น สอดคล้อ งกับความต้องการ
ทีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนแบบเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ เน้นการเรี ยนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริ ง ใช้การวิจยั เป็ นฐาน มีการประเมิน และ
ใช้ผลการประเมินเพือพัฒนาผูเ้ รี ยน และการบริ หารจัดการหลัก สูตร ตลอดจนมีการบริ หารกิจการนิ สิต
นักศึกษาทีเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
2) มีการวิจยั เพือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ทีเป็ นการขยายพรมแดนความรู้และ
ทรัพย์สินทางปั ญญาที เชือมโยงกับสภาพเศรษฐกิ จ สังคมวัฒนธรรม และสิ งแวดล้อมตามศัก ยภาพของ
ประเภทสถาบันมีการสร้างเครื อข่ ายความร่ วมมือระหว่างสถาบัน อุด มศึกษาทังในและต่ างประเทศ เพือ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
3) มีการให้บริ ก ารวิชาการทีทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตามระดับความเชียวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่ วมมื อระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทังในและต่างประเทศ เพือเสริ มสร้างความเข้มแข็งและความยังยืนของสังคม และ
ประเทศชาติ
4) มีก ารอนุ รั ก ษ์ ฟื นฟู สื บ สาน พัฒ นา เผยแพร่ ว ัฒ นธรรม ภู มิปั ญญาท้อ งถิ น เพื อ
เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย มีก ารปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. มาตรฐานด้ านการสร้ างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่ งการเรียนรู้
การแสวงหา การสร้ าง และการจัด การความรู้ ตามแนวทาง/หลัก การ อันนําไปสู่ สังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรี ยนรู้ มาตรฐานนีมีตวั บ่งชีหลัก ได้แก่
1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทังส่ วนทีเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ น
และเทศ เพือเสริ มสร้างสังคมฐานความรู้
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2) มีการบริ หารจัดการความรู้อย่างเป็ นระบบ โดยใช้หลักการวิจยั แบบบูรณาการหลักการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ หลักการสร้างเครื อข่ายและหลักการประสานความร่ วมมือรวมพลัง อันนําไปสู่สังคมแห่ ง
การเรี ยนรู้
ดังนัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตัว บ่ ง ชี ตามองค์ป ระกอบคุ ณ ภาพ ด้า น ลงในมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะด้า น เพื อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ ง
ดังปรากฏในตารางที 5.
ตารางที . มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่ งชีทีใช้ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐาน
. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

ตัวบ่ งชีด้ าน
ปัจจัยนําเข้ า
-

ตัวบ่ งชีด้ าน
กระบวนการ
-

. มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการ
อุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้าน
ตัวบ่งชีที . , 2.4, . ,
ธรรมาภิ บาลของการบริ หารการ
. , 7. , . และ .
อุดมศึกษา
ข. มาตรฐานด้านพันธกิ จ ตัวบ่งชีที . , . , ตัวบ่งชีที 2.1, 2. , 2.7,
ของการบริ หารการอุดมศึกษา
. และ .
3.1,3.2, 4.1, 5.1, 5.2,
.
. มาตรฐานด้านการสร้าง
ตัวบ่งชีที . และ .
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรี ยนรู้
4
18
รวม

ตัวบ่ งชีด้ านผลผลิต
หรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชีที . และตัว
บ่งชี สมศ. ที , ,
และ

รวม
1+

ตัวบ่งชี สมศ. ที
และ

+

ตัวบ่งชี สมศ. ที
,, , , , , ,
และ
ตัวบ่งชี สมศ. ที ,
และ

1 +9

+18
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3. ตัวบ่ งชีตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ
เพือให้ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในสามารถติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น การ
ดํา เนิ น งานอย่า งครอบคลุ ม และมี สมดุ ล ระหว่ า งมุ ม มองการบริ หารจัด การด้า นต่ า งๆ ทัง ด้า น คื อ
ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุค ลากร การเรี ยนรู้
รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ ด้าน ลงในมุมมองด้านต่างๆ ทีกล่าว
ข้างต้น ดังปรากฏในตารางที 5.3
ตารางที 5.3 มุมมองด้ านบริหารจัดการทีสําคัญและตัวบ่ งชีตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ
มุมมองด้านบริหารจัดการ
. ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ตัวบ่ งชีด้ าน
ปัจจัยนําเข้ า
-

ตัวบ่ งชีด้ าน
กระบวนการ
ตัวบ่งชีที . , . ,
. , . , . , และ
.

ตัวบ่ งชีด้ านผลผลิต
หรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชีที . และ ตัว
บ่งชี สมศ. ที , , , , ,
และ
ตัวบ่งชี สมศ. ที
, , , , , และ

. ด้านกระบวนการภายใน

ตัวบ่งชีที .5

ตัวบ่งชีที . , . ,
., ., ., .,
. , . และ .

. ด้านการเงิน
. ด้านบุคลากร การเรี ยนรู้
และนวัตกรรม

ตัวบ่งชีที .
ตัวบ่งชีที .2
และ .3

ตัวบ่งชีที .
ตัวบ่งชีที . และ
.

รวม
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4

18

ตัวบ่งชี สมศ. ที , ,
และ
+18

รวม
+7

+7

+

3+18
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4. ตัวบ่ งชีเพือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ จ ั ด ทํา มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ ลงวัน ที พฤศจิก ายน
เพือนําไปสู่ ก ารพัฒ นาสถาบันอุด มศึก ษาตามกลุ่ม
สถาบัน ที มี ปรั ช ญา วัต ถุป ระสงค์ และพัน ธกิ จ ในการจัด ตังที แตกต่ างกัน ได้อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนีประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนิ นการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็ น กลุ่ม ดังรายละเอียดทีระบุไปแล้วในบทที ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข
สถาบันทีเน้นระดับปริ ญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันทีเน้นการวิจยั ขันสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอก
มาตรฐานสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ประกอบด้ว ยมาตรฐานหลัก ด้า น และมาตรฐานย่อยอี ก
มาตรฐานละ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี
) มาตรฐานด้ านศักยภาพและความพร้ อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้านต่าง ๆ ด้าน
. ) ด้ านกายภาพ
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารทีประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรี ยนทีดี มีห้อง
ครบทุกประเภท พืนทีใช้สอยทีใช้ในการเรี ยนการสอนและการจัดกิ จกรรมทุกประเภทมีจาํ นวนเพียงพอ
และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผน
การรั บนัก ศึ ก ษา ตามเกณฑ์พื นที ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทังต้องจัด ให้มี ห้องสมุด ตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีครุ ภณ
ั ฑ์ประจําอาคาร ครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จาํ นวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา
ทังนี อาคารและบริ เวณอาคารจะต้องมีความมันคง ปลอดภัย ถูกสุ ขลัก ษณะหรื อ
ความจําเป็ นอย่างอืน ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
. ) ด้ านวิชาการ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษามีศ ัก ยภาพและความพร้ อมในการปฏิบัติ ภ ารกิ จ ด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตทีตอบสนองความต้องการ
ของประเทศและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตโดยรวม มีหลักประกันว่าผูเ้ รี ยนจะได้รับการบริ ก ารการศึกษาทีดี สามารถ
แสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริ หารวิชาการทีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทัง
ในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การประเมินผล การ
เรี ยนรู้ การประกันคุณภาพการเรี ยนการสอน และการพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารวิชาการ
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. ) ด้ านการเงิน
สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทังงบการเงินรวมและงบทีจําแนกตาม
กองทุน มีแผนการเงินที มันคง เป็ นหลัก ประกัน ได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพัน ธกิจและ
เป้ าหมายทีกําหนดไว้ รวมทังสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู้ รี ยน
และผูใ้ ช้บริ ก ารอุด มศึก ษา สถาบัน มีก ารจัด ทํารายงานการเงิ น ที แสดงถึงการได้ม าของรายได้ รายรั บ
การจัดสรร การใช้จ่ ายทีมีประสิ ทธิภ าพ และทัวถึงเป็ นธรรมอย่างชัดเจน รวมทังการนํารายได้ไปลงทุ น
ภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสียง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานควบคู่
ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลากรทุกระดับ
. ) ด้ านการบริหารจัดการ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษามี ร ะบบการบริ หารจัด การที มีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการถ่ ายทอด
วิสยั ทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบตั ิทีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์และพันธกิจที
กําหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันทําหน้าทีกํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริ หารบุคคล การบริ หาร
งบประมาณและทรัพย์สิน การบริ หารสวัสดิการทีจัดให้กบั นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทังกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายทีกําหนดไว้
มีก ารเผยแพร่ ผลการกํากับการดําเนิ น งานของสภาสถาบันและการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารทุ กระดับสู่
ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที ประกอบด้วย หลักความโปร่ งใส
หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่ วม และหลักความคุม้ ค่า
) มาตรฐานด้ านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้ วยมาตรฐานย่ อย
ด้ านต่าง ๆ ด้ าน
. ) ด้ านการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรี ยนทีมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตาม
คุณ ลัก ษณะ จุด เน้นของสถาบัน ตรงตามเป้ าหมายที กําหนด และจัด ให้มีข ้อสนเทศที ชัด เจน เผยแพร่ ต่ อ
สาธารณะในเรื องหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน คณาจารย์ทีส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม การพัฒ นาการ
เรี ยนรู้ทงในและนอกหลั
ั
กสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
. ) ด้ านการวิจยั
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจด้านการวิจยั อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริ หารจัดการเพือส่ งเสริ มและ
สนับสนุนคณาจารย์ นักวิจยั บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจยั ส่ งเสริ มและสร้างเครื อข่ายการทําวิจยั กับ
หน่ วยงานภายนอกสถาบัน เพือให้ได้ผลงานวิจ ัย ผลงานประดิ ษ ฐ์ และงานริ เริ มสร้ างสรรค์ทีมี คุ ณภาพ
108

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้าง
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
. ) ด้ านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
สถาบันอุด มศึก ษามีการให้บริ การทางวิชาการทีครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายทังในวง
กว้างและกลุ่มเป้ าหมายทีเฉพาะเจาะจงทังในและต่างประเทศ ซึงอาจให้บริ การโดยการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
ทังในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คาํ ปรึ กษา การศึกษาวิจยั การค้นคว้า
เพือแสวงหาคําตอบให้ก ับสังคม การให้บริ การฝึ กอบรมหลัก สู ตรระยะสันต่ าง ๆ การจัด ให้มีการศึก ษา
ต่อเนืองบริ การแก่ประชาชนทัวไป การให้บริ การทางวิชาการนี สามารถจัดในรู ปแบบของการให้บริ การ
แบบให้เปล่าหรื อเป็ นการให้บริ การเชิงพาณิ ชย์ทีให้ผลตอบแทนเป็ นรายได้หรื อเป็ นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนา
และปรับปรุ งเพือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
. ) ด้ านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึก ษามีก ารดําเนิ นการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒ นธรรมของชาติทังใน
ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริ มและสนับสนุ นให้ศิลปะและวัฒนธรรม
เป็ นส่ ว นหนึ งของการจัดการเรี ยนการสอนโดยตรงหรื อโดยอ้อม เพือให้ผเู้ รี ยนและบุคลากรของสถาบัน
ได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึงและมีสุนทรี ยะต่อศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ สามารถนําไปใช้เป็ นเครื องจรรโลงความดี งามในการดํารงชี วิต และประกอบอาชี พ มีวิถีชีวิต
ทีปรารถนาและเรี ยนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทีไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการ
ดําเนินงานด้านนีอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้ าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การดําเนิ นงานด้านการ
ทํานุบาํ รุ ง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
ดัง นัน ในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื อพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
จึงสามารถกระจายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้าน
เพือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
แต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที 5.4
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ตารางที .4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่ งชีทีใช้ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่ งชีด้ าน
ตัวบ่ งชีด้ าน
ตัวบ่ งชีด้ านผลผลิต
ปัจจัยนําเข้ า
กระบวนการ
หรือผลลัพธ์
1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการ
จัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
ตัวบ่งชีที .
(2) ด้านวิชาการ
ตัวบ่งชีที .
ตัวบ่งชีที . , 2.4, 2.
ตัวบ่งชี สมศ. ที
และ .
(3) ด้านการเงิน
ตัวบ่งชีที .
(4) ด้านการบริ หาร
ตัวบ่งชีที . , 7.1, . ,
ตัวบ่งชี สมศ. ที
จัดการ
. , . และ .
, , , และ

รวม

1
5+
1
6+5

ตารางที .4 (ต่อ) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่ งชีทีใช้ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ตัวบ่ งชีด้ าน
ปัจจัยนําเข้ า

ตัวบ่ งชีด้ าน
กระบวนการ

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชีที .7, . และ
.
(2) ด้านการวิจยั
(3) ด้านการให้บริ การ
ทางวิชาการแก่สงั คม
(4) ด้านการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม
รวม
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ตัวบ่งชีที .

ตัวบ่งชีที . และ .
ตัวบ่งชีที . และ .
ตัวบ่งชีที .

ตัวบ่ งชีด้ านผลผลิต
หรือผลลัพธ์

ตัวบ่งชีที . และ
ตัวบ่งชี สมศ. ที
, , และ
ตัวบ่งชี สมศ. ที ,
และ
ตัวบ่งชี สมศ. ที ,
และ
ตัวบ่งขี สมศ. ที
และ
1+18

รวม

4+

3+
2+3
1+
23+18
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ภาคผนวก ก
ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงาน
) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ มีส่วนร่ วมในการประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ทีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. และ
มคอ. อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ. และ มคอ. ภายใน วัน หลังสิ นสุดภาคการศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ภายใน วัน หลังสิ นสุดปี การศึกษา
) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ทีกําหนดใน มคอ. และ มคอ.
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ของรายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผล
การประเมินการดําเนินงานทีรายงานใน มคอ. ปี ทีแล้ว
) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึงครัง
) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ต่อปี
) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลียไม่นอ้ ยกว่า .
จากคะแนนเต็ม .
) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลียไม่นอ้ ยกว่า . จากคะแนนเต็ม .
หมายเหตุ
. สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาอาจกํา หนดตัว บ่ ง ชี เพิ มเติ ม ให้ส อดคล้อ งกับ พัน ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรื อกําหนดเป้ าหมายการดําเนินงานทีสูงขึน เพือการยกระดับมาตรฐานของ
ตนเอง โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทังนี หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ
ต้องมีผลการดําเนิ น การที บรรลุต ามเป้ าหมายตัว บ่ งชี ทังหมดอยู่ในเกณฑ์ดี จึ งจะได้รั บ การเผยแพร่
หลักสูตรทีได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่าน
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คือ มีการดําเนินงานตามข้อ - และอย่างน้อยร้อยละ ของตัวบ่งชีผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแต่ละ
ปี
. กรณี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิร าชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ งมีร ะบบการ
สอบซ่อม อนุโลมให้ปรับตัวบ่งชีในข้อ และข้อ เป็ นดังนี
ข้อ จัด ทํารายงานผลการดําเนิ น การของชุ ด วิชา/รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. และมคอ. ภายใน วัน หลังสอบซ่อม
ให้ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาทีเปิ ดสอน
ข้อ จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. หลังสิ นสุ ดปี
การศึกษา ภายใน วันหลังสอบซ่อม
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ภาคผนวก ข
แบบรายงานผลการประเมิน
ตาราง ส

:

ผลการประเมินรายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน

ตัวบ่งชีคุณภาพ

เป้ าหมาย

ตัวตัง
ตัวหาร

ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที

ผลลัพธ์
(% หรื อสัดส่ วน)

คะแนนประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

.
. (สมศ.)
(สมศ.)
.
.

ตัวบ่งชีที .
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที

.
.
.
.
.
(สมศ.)

ตัวบ่งชีที (สมศ.)
ตัวบ่งชีที (สมศ.)
ตัวบ่งชีที (สมศ.)
ตัวบ่งชีที

(สมศ.)

ตัวบ่งชีที .
ตัวบ่งชีที .
ตัวบ่งชีที .
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชีคุณภาพ

เป้ าหมาย

ตัวตัง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรื อสัดส่ วน)

คะแนนประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชีที .
ตัวบ่งชีที .
ตัวบ่งชีที (สมศ.)
ตัวบ่งชีที (สมศ.)
ตัวบ่งชีที (สมศ.)
ตัวบ่งชีที .
ตัวบ่งชีที .
ตัวบ่งชีที (สมศ.)
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที

(สมศ.)
. (สมศ.)
. (สมศ.)
.
(สมศ.)
(สมศ.)
.
.
.
.
(สมศ.)
(สมศ.)
.
.
.
.
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ตาราง ส : ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
คะแนน
การประเมินเฉลีย

องค์ประกอบคุณภาพ
I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
. - . การดําเนินงานระดับพอใช้
. - . การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชี
ของทุกองค์ประกอบ
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ตาราง ส : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา
ผลการประเมิน

คะแนน
การประเมินเฉลีย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
. - . การดําเนินงานระดับพอใช้
. - . การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

มาตรฐานที
มาตรฐานที ก
มาตรฐานที ข
มาตรฐานที
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชี
ของทุกมาตรฐาน
ตาราง ส : ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ
ผลการประเมิน

คะแนน
การประเมินเฉลีย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
. - . การดําเนินงานระดับพอใช้
. - . การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ด้านนักศึกษาและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย
ด้านกระบวนการ
ภายใน
ด้านการเงิน
ด้านบุคลากรการ
เรี ยนรู ้และนวัตกรรม
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชี
ของทุกมุมมอง
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ตาราง ส

:

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

ผลการประเมิน

คะแนน
การประเมินเฉลีย
I

P

O

รวม

. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
. - . การดําเนินงานระดับพอใช้
. - . การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา
( )ด้านกายภาพ
( )ด้านวิชาการ
( )ด้านการเงิน
( )ด้านการบริ หาร
จัดการ
เฉลียรวมตัวบ่งชี
มาตรฐานที
.มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
( )ด้านการผลิตบัณฑิต
( )ด้านการวิจยั
( )ด้านการให้บริ การ
( )ด้านการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลียรวมตัวบ่งชี
มาตรฐานที
เฉลียรวมทุกตัวบ่งชี
ของทุกมาตรฐาน
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1
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ภาคผนวก ค
ตารางแสดงค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจําปี การศึกษา พ.ศ.2555
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน และโปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี
องค์ ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
. ผลการบริ หารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.)
. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์(สมศ.)
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.)
องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมทีจัดให้กบั นักศึกษา

มหาวิทยาลัย

คณะ/สํานัก/
สถาบัน

โปรแกรม
วิชา

การดําเนิน
การ

3
3
4

7
3
3
4

6
-

ข้อ
ข้อ
ค่าเฉลีย
ข้อ

5
12
12
5
6
6
5
5

5
12
12
5
6
5
5

5
5
5
5

ข้อ
ร้อยละ
ร้อยละ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

องค์ประกอบ และตัวบ่งชี
บัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน ปี (สมศ.)
คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ.)
ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททีได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (สมศ.)
ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกทีได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (สมศ.)
การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.)
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จาํ นวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (สมศ.)
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.)
ผลงานวิชาการทีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.)

มหาวิทยาลัย
80
4

คณะ/สํานัก/
สถาบัน
75
4

โปรแกรม
วิชา
-

การดําเนิน
การ
ร้อยละ
ค่าเฉลีย

15
15
5

10
10
5

-

ร้อยละ
ร้อยละ
ระดับ

6
6

6
6

5
5

ข้อ
ข้อ

7
5
,

7
5
20,000
10
10
5

6
5
15, 00
-

ข้อ
ข้อ
บาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

5
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องค์ประกอบ และตัวบ่งชี
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

องค์ประกอบที 5 การบริหารทางวิชาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
และ/หรื อการวิจยั (สมศ.)
ผลการเรี ยนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรื อองค์กรภายนอก (สมศ.)
. ผลการชีนํา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที (สมศ.)
. ผลการชีนํา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที (สมศ.)
องค์ประกอบที 6 การทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
การส่งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
การพัฒนาสุนทรี ยภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
องค์ประกอบที 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริ หารความเสียง

มหาวิทยาลัย

คณะ/สํานัก/
สถาบัน

โปรแกรม
วิชา

การดําเนิน
การ

5
5

5
5
15

5
5
-

ข้อ
ข้อ
ร้อยละ

4
4
4

4
4
4

-

ข้อ
ข้อ
ข้อ

5
4
4

5
4
4

5
-

ข้อ
ข้อ
ข้อ

7
4
5
5

7
4
5

-

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจั ดการ

องค์ประกอบ และตัวบ่งชี
การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีของสภาสถาบัน (สมศ.)
การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีของผูบ้ ริ หารสถาบัน (สมศ.)
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.)
องค์ประกอบที นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี
10.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา ดี ( D)
. ผลทีเกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย ดี ( D) มีความรู้ เจตนคติทีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ทงั ด้าน

มหาวิทยาลัย

คณะ/สํานัก/
สถาบัน

โปรแกรม
วิชา

การดําเนิน
การ

3
3

3

-

คะแนน
คะแนน

7

7

-

ข้อ

6
4.50

6
4.50

5
-

ข้อ
คะแนน

5

5

4

ข้อ

3

3

2

ด้าน
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องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต (สกอ. 8 ตัวบ่งชี สมศ. ตัวบ่ งชี)
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมทีจัดให้กบั นักศึกษา







 




  
  
  

สสว.

ศิลปะ

วิทยบริการ

วิจัย

องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ ( สกอ. 1 ตัวบ่ งชี สมศ. ตัวบ่งชี)
   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
 
. ผลการบริ หารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.)
 
. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์(สมศ.)
 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.)

สนอ.

ศูนย์ภาษา

โปรแกรมวิชา

คณะ

คู่มือการประกั นคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจั ดการ

องค์ประกอบ

มหาวิทยาลัย

ตารางสรุ ปตัวบ่งชีเพือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 (สกอ. และ สมศ.)
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ โปรแกรมวิชา ศู นย์ สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม




















ผู้รวบรวม
ข้ อมูลระดับ
มหาวิทยาลัย
สนอ
สสว
สสว
สสว
สสว
สนอ.
สนอ.
สสว,สนอ
สนอ , สสว,
วิทยบริ การ





สสว
สสว
สนอ.

บัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน ปี (สมศ.)
คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.)
ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททีได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (สมศ.)
ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกทีได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
(สมศ.)
การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.)
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (สกอ. 2 ตัวบ่ งชี)
3.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที 4 การวิจยั (สกอ. 3 ตัวบ่ งชี สมศ. ตัวบ่ งชี)
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์

วิจัย

วิทยบริการ

ศิลปะ

สสว.

สนอ.

ศูนย์ภาษา

โปรแกรมวิชา

คณะ

มหาวิทยาลัย

คู่มือการประกั นคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจั ดการ

องค์ประกอบ

ผู้รวบรวม
ข้ อมูลระดับ
มหาวิทยาลัย

 
 

สสว
สสว

 
 

สสว
สสว

 

สนอ

  
  
  
  

สนอ
สนอ






วิจยั
วิจยั

วิจัย

   
   
 





วิจยั
วิจยั
วิจยั

 
 
 





วิจยั
วิจยั
วิจยั

  
 
 





วิทยบริการ

วิจยั
วิจยั
วิจยั
วิจยั

ศิลปะ






สสว.

 




สนอ.






ศูนย์ภาษา

ผู้รวบรวม
ข้ อมูลระดับ
มหาวิทยาลัย

โปรแกรมวิชา

คณะ

คู่มือการประกั นคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจั ดการ

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (สมศ.)
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.)
ผลงานวิชาการทีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.)
องค์ประกอบที 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 2 ตัวบ่ งชี สมศ. ตัวบ่งชี)
5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนและ/หรื อการวิจยั (สมศ.)
ผลการเรี ยนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรื อองค์กรภายนอก (สมศ.)
. ผลการชีนํา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที (สมศ.)
. ผลการชีนํา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที (สมศ.)
องค์ประกอบที 6 การทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 1 ตัวบ่งชี สมศ. ตัวบ่ งชี)
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
การส่งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
การพัฒนาสุนทรี ยภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

มหาวิทยาลัย

องค์ประกอบ

ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
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องค์ประกอบที 7 การบริหารและการจัดการ (สกอ. 4 ตัวบ่งชี สมศ. ตัวบ่งชี)
7.1 ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริ หารความเสียง
การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีของสภาสถาบัน (สมศ.)
การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีของผูบ้ ริ หารสถาบัน (สมศ.)
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ (สกอ. 1 ตัวบ่ งชี)
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สกอ. 1 ตัวบ่งชี สมศ. ตัวบ่ งชี)
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.)
องค์ประกอบที นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี ( ตัวบ่ งชี)
10.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา ดี ( D)
. ผลทีเกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย ดี ( D) มีความรู้ เจตนคติทีดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทงั ด้าน

















วิจัย

วิทยบริการ

ศิลปะ

สสว.

สนอ.

ศูนย์ภาษา

โปรแกรมวิชา

คณะ

มหาวิทยาลัย

คู่มือการประกั นคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจั ดการ

องค์ประกอบ











ผู้รวบรวม
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สนอ
สนอ
งานแผน
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ภาคผนวก ง
แนวทางปฏิบัตดิ ้ านงานประกันคุณภาพ ปี 2555
ระดับมหาวิทยาลัยฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่ งชี
หน้ าที
- จัดทําแผนการปฏิบตั ิงาน Improvement Plan
- กํากับดูแลให้เป็ นแผน Improvement Plan
ประกอบด้ วย รองอธิการบดีและผูช้ ่วยอธิการบดี

ผู้รวบรวมข้ อมูล
หน้ าที
- ติดตามและควบคุมผูป้ ฏิบตั ิให้ดาํ เนินงานเป็ นไปตามแผน
- ควบคุมขบวนการสังเคราะห์ SAR ของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้ วย ผูอ้ าํ นวยการและหัวหน้าหน่วยงาน

ผู้ปฏิบตั ิ
หน้ าที
- ดําเนินการแผนทีกําหนด พร้อมจัดเก็บหลักฐานตามตัวบ่งชี
- ดําเนินการสังเคราะห์ SAR ในระดับมหาวิทยาลัยฯ
- ดําเนินการรับตรวจประเมิน ตามข้อซักถามจากกรรมการ
ประกอบด้ วย
- เจ้าหน้าทีจากศูนย์ สํานัก หรื อหน่วยงานกลาง
- ตัวแทนจากคณะทีกํากับดูแลตัวบ่งชี
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ขันตอนการดําเนินงานด้ านประกันคุณภาพ ปี 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หน่วยงานระดับคณะ สํานักและสถาบันจัดทํา
รายชือผูร้ ับชอบตามตัวบ่งชี ร่ วมถึงเป็ นผู้
ประสานงานกับมหาวิทยาลัย

ทุกหน่วยงานจัดทํา Improvement Plan โดย
วิเคราะห์จากผลการประเมินของปี ทีผ่านมา
เพือหาแนวทางแก้ไขและวางแผนดําเนินงานใน
ปี การศึกษา 2554

ทุกหน่วยงานต้องมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
เพือเป็ นการทบทวนขันตอนการทํางานและหลักฐาน และวางแผน
ดําเนินงานในส่วนทียังไม่ได้ปฏิบตั ิ หรื อเพิ มเติมหลักฐานทียังไม่
สอดคล้องตามระบบและขันตอนการทํางานตามตัวบ่งชี

ทุกหน่วยงานต้องมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน
เพือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

หมายเหตุ
ทุกหน่วยงาน หมายถึง โปรแกรมวิชา คณะ สํานัก และสถาบัน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ โปรแกรมวิชา
ปี การศึกษา 2555
1. โปรแกรมวิชาจัดทําเอกสารการประเมินตนเอง
(SAR) ปี การศึกษา 2555 ผลการดําเนินงาน

2. โปรแกรมวิชาจัดส่ งอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ที
งานประกันคุณภาพ

3. งานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมตรวจ
ประเมินระดับโปรแกรมวิชา

เพือจัดส่ งเอกสาร SAR ให้
กรรมการก่ อนวันตรวจ
ประเมิน

เพือชี แจงแนวทางปฏิบัติใน
การตรวจประเมิน

4. ดําเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับโปรแกรมวิชา

5. กรรมการตรวจประเมินจัดส่ งผลการประเมินที
งานประกันคุณภาพ

6. งานประกันคุณภาพนําผลการประเมินแจ้งให้คณะและโปรแกรมวิชาทราบ
พร้อมนําผลดังกล่าวรายงานต่อมหาวิทยาลัย

7. งานประกันคุณภาพนําเสนอผลการประเมิน ผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ
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แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ศู นย์ สํานัก
ปี การศึกษา 2555
1. คณะ ศูนย์ สํานัก จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี การศึกษา 2555
ผลการดําเนินงาน
โดยกรอกข้ อมูลผ่ านระบบ CHE QA Online พร้ อมแนบ file หลักฐาน

2. คณะ ศูนย์ สํานัก ต้องดําเนินการกรอกข้อมูลพร้อมแนบ
file ในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็ จ

เพือจัดเก็บข้ อมูลผลการ
ดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน ใน
รู ปแบบอิ เล็กทรอนิกส์ โดย
ทํางานผ่ านอิ นเตอร์ เน็ต ตาม
ข้ อกําหนดของ สกอ
โดยระบบ CHE QA Online
สามารถ print เอกสาร SAR ได้
สําเร็ จรู ป เพือจัดส่ งให้
คณะกรรมการประเมิน

3. ดําเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ ศูนย์ สํานัก

4. กรรมการตรวจประเมินจัดส่ งผลการประเมินที
งานประกันคุณภาพ

5. งานประกันคุณภาพนําผลการประเมินแจ้งให้คณะทราบ พร้อมนําผล
ดังกล่าวรายงานต่อมหาวิทยาลัย

6. งานประกันคุณภาพนําเสนอผลการประเมิน ผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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ภาคผนวก จ

คําสั งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที 329/2556
เรื อง แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
โปรแกรมวิชา กลุ่มโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ
…………………………………………..
ตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.
แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึ กษา กําหนดให้สถานศึ กษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเป็ นการสร้ างระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานทีกําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้ดาํ เนินการให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึ กษาให้
เกิ ดการพัฒนาคุณ ภาพอย่ างต่ อเนื องได้มาตรฐานตามทีกําหนดทุก ระดับของมหาวิทยาลัย และเพื อรองรั บการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก จึงแต่งตังคณะกรรมการดําเนินงานด้านการจัดการ
ความรู ้ และงานประกันคุณ ภาพการศึ กษา ระดับคณะ โปรแกรมวิชา กลุ่มโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบัน ฯ
ประจําปี การศึกษา 2555 ดังนี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กรรมการระดับคณะ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1. อาจารย์พฤกษ์
โปร่ งสําโรง
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธีระ
กาญจนสิ นธุ
3. อาจารย์ประพันธ์
ขันติธีระกุล
4. อาจารย์อวยไชย
อินทรสมบัติ
5. อาจารย์วรี ะศักดิ
ชืนตา
6. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์
แก้วขาว
7. อาจารย์ธีระศักดิ
ธรรมบํารุ ง
8. อาจารย์ปิยวรรณ
ธรรมบํารุ ง
9. นายศักดิสกุล
คลังชะนัง
10. นางฉวีวรรณ
สี สุข
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรรณทิพย์
แสงสุ ขเอียม
2. อาจารย์ชลิดา
ตระกูลสุ นทร
3. อาจารย์ดร.อรุ ณรัตน์
สัณฐิติกวินสกุล
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ รัตนา
เศรษฐชาญวิทย์
5. อาจารย์กมลพร
สวนทอง
6. อาจารย์สุธิดา
ทิพยโส
7. อาจารย์วนิดา
ไชยชนะ
8. อาจารย์ผาณิ ต
ลักษมีธนสาร
9. อาจารย์ธานิล
ม่วงพูล
10. อาจารย์ขนิษฐา
เจริ ญพานิช
11. อาจารย์หฤทัย
ดิ นสกุล
12. นางสุ กญั ญา
ทับทิม
13. นายธนพล
สุ นทรกิดาการ
14. นางกรรณิ กา
กล่อมวิจิตร
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย์อกนิษฐ์
ศรี ภธู ร
2. อาจารย์อนัญญา
ทองสิ มา
3. อาจารย์อษุ า
พันธ์ฤทธิ ดํา
4. อาจารย์วรารัตน์
สานนท์
5. อาจารย์ปริ พสั
ศรี สมบูรณ์
6. อาจารย์สุธินนั ท์
พิเชษฐพิริยะ
7. นายอาทิตย์
โพธิ เงินงาม
8. นางสาวภัคศุภร
กาญจนกุล
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ วมิ ล
เรื องศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะ
โควินท์ทวีวฒั น์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
4. อาจารย์ ดร.อุมาพร
อาลัย
5. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์
แก้วขาว
6. อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง
เฮงพระพรหม
7. อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา
เชิดชู
8. อาจารย์อษุ ณีย์
ภักดีตระกูลวงศ์
9. อาจารย์กีรติ
เกิดศิริ
10. นางสาวศรัณยา
ลาภส่ งผล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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
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11. นายอลงกรณ์
รุ ผกั ชี
12. นางสาวอรุ ณี
เชือแก้ว
องค์ประกอบที 5 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
1. อาจารย์พฤกษ์
โปร่ งสําโรง
2. อาจารย์ธนั ยนันท์
ศรี พนั ธ์ลม
3. อาจารย์ศุภรัตน์
ทัศน์เจริ ญ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วริ ัติ
จันทรทรัพย์
5. อาจารย์ผาณิ ต
งามสัมฤทธิ
6. ดร.สาโรจน์
เพชรมณี
7. อาจารย์สมเกียรติ
ช่อเหมือน
8. อาจารย์วโิ รจน์
บัวงาม
9. นายภูมศิ กั ดิ
อําคา
10. นางกรรณิ กา
กล่อมวิจิตร
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย์อกนิษฐ์
ศรี ภธู ร
2. อาจารย์อนัญญา
ทองสิ มา
3. อาจารย์ประภาพรรณ
เพียรชอบ
4. อาจารย์วนิดา
ชัยชนะ
5. อาจารย์สุขสวัสดิ
แซ่ ลิ ม
6. อาจารย์ปถมาภรณ์
ไทยโพธิ ศรี
7. นายอาทิตย์
โพธิ เงินงาม
8. นางชัชชญา
ทองเปลว
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
1. อาจารย์ศิริชยั
โสภา
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธีระ
กาญจนสิ นธุ
3. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์
แก้วขาว
4. อาจารย์ประพันธ์
ขันติธีระกุล
5. อาจารย์อวยไชย
อินทรสมบัติ
6. นายชิตพงษ์
คล้อยอรุ ณ
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารย์สมบัติ
หทัยรัตนานนท์
2. นางขวัญสุ มน
สี เหลือง
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย์ไพศาล
สิ มาเลาเต่า
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วมิ ล
เรื องศรี
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กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3. อาจารย์บุญชะนะ
วาราชะนนท์
4. อาจารย์วาสนา
เนียมแสวง
5. อาจารย์วจินี
อารี รอบ
6. อาจารย์สุธรรมา
พิสุทธิ โสภณ
7. อาจารย์ ดร.พรพรรณ
อู่สุวรรณ
8. อาจารย์สุพชิ ฌาย์
จันทร์ เรื อง
9. อาจารย์โสภาพรรณ
สุ วรรณสว่าง
10. อาจารย์หฤทัย
ดิ นสกุล
11. นายบัณฑิต
ชัยชววุฒิ
12. นายชัยฤทธิ
ประสิ ทธิ ศีลสุ ข
องค์ประกอบที 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย์อกนิษฐ์
ศรี ภธู ร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วมิ ล
เรื องศรี
3. อาจารย์ธนั ยนันท์
ศรี พนั ธ์ลม
4. อาจารย์อษุ า
พันธ์ฤทธิ ดํา
5. อาจารย์วรารัตน์
สานนท์
6. อาจารย์ปริ พสั
ศรี สมบูรณ์
7. อาจารย์สุธินนั ท์
พิเชษฐพิริยะ
8. นายศักดิสกุล
คลังชะนัง
9. นางสุ กญั ญา
ทับทิม
กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
1. อาจารย์อวยไชย
2. อาจารย์ ดร.บรรณทัศน์
3. อาจารย์ไกยสิ ทธิ
4. อาจารย์ศุภกฤษ
5. อาจารย์สุพชิ ฌาย์
6. อาจารย์นภดล
7. อาจารย์สมเกียรติ
8. อาจารย์ธานิล

อินทรสมบัติ
สร้อยระย้า
อภิระติง
นาคป้ อมฉิ น
จันทร์ เรื อง
ผูม้ ีจรรยา
ช่อเหมือน
ม่วงพูล

กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.จักพงษ์
แก้วขาว
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรรณ์ทิพย์
แสงสุ ขเอียม
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วมิ ล
เรื องศรี
4. อาจารย์พฤกษ์
โปร่ งสําโรง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

อาจารย์ธีระศักดิ
อาจารย์ ดร.อรุ ณรัตน์
อาจารย์ภคั ศุภร
อาจารย์อกนิษฐ์
อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์
อาจารย์ ดร.กีรติ
อาจารย์ธนั ยนันท์
อาจารย์ ดร.วริ นทร์
อาจารย์อนัญญา
อาจารย์ศุภรัตน์
อาจารย์วาสนา
อาจารย์ ดร.ญาณิ กา
อาจารย์ ดร.เอกราชันย์

ธรรมบํารุ ง
สัณฐิติกวินสกุล
กาญจนกุล
ศรี ภธู ร
สุ ขรัตน์
เกิดศิริ
ศรี พนั ธ์ลม
ศรี ปัญญา
ทองสิ มา
ทัศน์เจริ ญ
เนียมแสวง
วัชรเทวินทร์ กลุ
ไชชนะ

กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1. อาจารย์ประพันธ์
ขันติธีระกุล
2. อาจารย์ไพโรจน์
โจลัตสาห์กลุ
3. อาจารย์สุธรรมา
พิสุทธิ โสภณ
4. อาจารย์ ดร.พรพรรณ
อู่สุวรรณ
5. อาจารย์ปิยวรรณ
ธรรมบํารุ ง
องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารย์ผาณิ ต
งามสัมฤทธิ
2. อาจารย์กมลพร
สวนทอง
3. อาจารย์เพ็ญพักตร์
แกล้วเดชศรี
4. อาจารย์ศรัณยา
จังโส
5. อาจารย์ไพโรจน์
โจลัตสาห์กลุ
6. อาจารย์ภารณี
นิลกรณ์
7. อาจารย์ปรี ชา
แจ่มวิถีเลิศ
8. อาจารย์วนิดา
ชัยชนะ
9. อาจารย์ ดร.พรพรรณ
อู่สุวรรณ
10. อาจารย์ ดร.นิตยา
จันกา
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย์วนิดา
ชัยชนะ
2. อาจารย์ ดร.นิตยา
จันกา
3. อาจารย์ศรัณยา
จังโส
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4. อาจารย์พุฒิยา
รัตนศิริวฒั น์
5. อาจารย์อษุ า
พันฤทธิ ดํา
6. อาจารย์วาริ ศา
เพชรธีรานนท์
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
2. อาจารย์ ดร.พิทกั ษ์พงศ์
ป้ อมปราณี
3. อาจารย์ประพันธ์
ขันติธีระกุล
4. อาจารย์ ดร.อุมาพร
อาลัย
5. อาจารย์เพ็ญพักตร์
แก้วเดชศรี
องค์ประกอบที 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
1. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วริ ัติ
จันทรทรัพย์
3. อาจารย์ ดร.พิทกั ษ์พงศ์
ป้ อมปราณี
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
5. อาจารย์อุกฤษฏ์
อําไพพันธุ์
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย์ประภาพรรณ
เพียรชอบ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วริ ัติ
จันทรทรัพย์
3. อาจารย์ไพโรจน์
โจลัตสาห์กลุ
4. อาจารย์ ดร.นิตยา
จันกา
5. อาจารย์ภารณี
นิลกรณ์
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ
อู่สุวรรณ
2. อาจารย์สุธรรมา
พิสุทธิ โสภณ
3. อาจารย์วจินี
อารี รอบ
4. อาจารย์ปิยวรรณ
ธรรมบํารุ ง
องค์ประกอบที 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย์ปิยวรรณ
ธรรมบํารุ ง
2. อาจารย์วจินี
อารี รอบ
3. อาจารย์ ดร.พรพรรณ
อู่สุวรรณ
4. อาจารย์สุธรรมา
พิสุทธิ โสภณ
5. อาจารย์พุฒิยา
รัตนศิริวฒั น์
6. อาจารย์เปรมสุ ข
ใจภักดี
7. อาจารย์ขนิษฐา
เจริ ญพานิช

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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กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธีระ
กาญจนสิ นธุ
2. อาจารย์เจษฎา
ปริ ตาโพธิ
3. อาจารย์อุมาพร
ปฏิพนั ธ์ภูมิสกุล
4. อาจารย์อดิสร
แก้วภักดี
5. อาจารย์เฉลิมชนม์
ตังวชิรพันธุ์
6. อาจารย์หฤทัย
ดิ นสกุล
7. อาจารย์บญั ชา
หิรัญสิ งห์
8. อาจารย์เสาวนีย์
สันติวงศ์
9. อาจารย์ขนิษฐา
แซ่ ลิ ม
คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการระดับคณะ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
ฉิ มะสังคนันท์
2. อาจารย์สิริพงษ์
ไชยชนะ
3. อาจารย์ขวัญยุพา
ศรี สว่าง
องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
พงศ์สิทธิ กาญจนา
2. อาจารย์วลั ลภา
วิชะยะวงศ์
3. อาจารย์ ดร.ดาริ นทร์
โพธิ ตังธรรม
4. อาจารย์วรี ศักดิ
นาชัยดี
5. อาจารย์ณฐั ชามญฑ์
ศรี จาํ เริ ญรัตนา
6. อาจารย์จุฑามาศ
ศรี ชมภู
7. อาจารย์หรรษา
คล้ายจันทร์ พงษ์
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย์ภาวนา
บํารุ งสุ ข
2. อาจารย์กิตติพงษ์
ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
3. อาจารย์วมิ ลรัตน์
ศรี รัตนกุล
4. อาจารย์สุประวีณ์
ศิรินุกุลวัฒนา
5. อาจารย์กสมล
ชนะสุ ข
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
1. อาจารย์สมใจ
เภาด้วง
2. อาจารย์พิชามญชุ์
เลิศวัฒนพรชัย
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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

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

3. อาจารย์สุทศิ า
ไพบูลย์วฒั นกิจ
4. อาจารย์ดวงใจ
คงคาหลวง
องค์ประกอบที 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
1. อาจารย์ไพโรจน์
ร่ มบารมี
2. อาจารย์ณชั ชา
ศิรินธนาธร
3. อาจารย์สมพล
สุ ขเจริ ญพงษ์
4. อาจารย์พงษ์สันติ
ตันหยง
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย์จนั ทนา
พงศ์สิทธิ กาญจนา
2. อาจารย์จนั จิราภรณ์
ปานยินดี
3. อาจารย์ชนะพงษ์
อาภรณ์พศิ าล
4. อาจารย์ชญาพรรธณ์
หาญสวัสดิ
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
ฉิ มะสังคนันท์
2. อาจารย์จีรวรรณ
นกเอียงทอง
3. อาจารย์ ดร.ร่ มเกล้า
ศิลธรรม
4. อาจารย์อฏั ศณี
เพียรเจริ ญวงศ์
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
ฉิ มะสังคนันท์
2. อาจารย์บุษบงค์
สุ วรรณะ
3. อาจารย์วรี กิจ
อุฑารสกุล
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย์สมใจ
เภาด้วง
2. อาจารย์มาลินี
นาคใหญ่
3. นางสาวสร้อยมณี
เดชะ
องค์ประกอบที 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย์ผอ่ งใส
สิ นธุสกุล
2. อาจารย์ณฐั วรรณ
สมรรคจันทร์
3. อาจารย์ภาวนา
บํารุ งสุ ข
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.เยาวภา
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.เกศินี
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา
4. อาจารย์ ดร.สุ ชาดา
5. อาจารย์ณชั ชา

บัวเวช
ประทุมสุ วรรณ
รุ จิโชค
แสงดวงดี
ศิรินธนาธร

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

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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6. อาจารย์วรี ศักดิ
7. อาจารย์ทวิ าพร
8. อาจารย์ ดร.มาริ ษา
กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
1. อาจารย์สมพล
2. อาจารย์ณฐั ชามญฑ์
3. อาจารย์พนั ธิการ์
4. อาจารย์จีรวรรณ
5. อาจารย์อฏั ศณี
6. อาจารย์กิตติพงษ์
7. อาจารย์มาลินี
8. อาจารย์กสมล
9. อาจารย์ขวัญยุพา
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นาชัยดี
ทรายเมืองปั ก
สุ จิตวนิช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุ ขเจริ ญพงษ์
ศรี จาํ เริ ญรัตนา
วัฒนกุล
นกเอียงทอง
เพียรเจริ ญวงศ์
ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
นาคใหญ่
ชนะสุ ข
ศรี สว่าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
1. อาจารย์วนั เพ็ญ
คงวัฒนกุล
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา
วัฒนกาญจนะ
3. รองศาสตราจารย์โสรัจ
กายบริ บูรณ์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิชัย
สหกุลบุญญรักษ์
5. อาจารย์นุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
6. อาจารย์ ดร.ฉัตรประมนต์
ภูตจิ นั ทร์
7. อาจารย์ ดร.ร่ มเกล้า
ศิลธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี
1. อาจารย์พิมพ์นารา
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
3. อาจารย์ ดร.ปาริ ชาติ
4. อาจารย์วรี กิจ
5. อาจารย์สุทศิ
6. อาจารย์สมใจ
7. อาจารย์ไพโรจน์
8. อาจารย์บุษบงค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พิบูลจิระกานต์
อินทน์จนั ทน์
ขําเรื อง
อุฑารสกุล
ไพบูลย์วฒั นกิจ
เภาด้วง
ร่ มบารมี
สุ วรรณะ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริ หารทรั พยากรมนุษย์
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา
ทองอุ่น
2. อาจารย์จุฑามาศ
ศรี ชมภู
3. อาจารย์จนั จิราภรณ์
ปานยินดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1. อาจารย์ศานติ
2. อาจารย์ ดร.สุ เมธี
3. อาจารย์ธนาณัติ
4. อาจารย์ณฐั วรรณ

ดิฐสถาพรเจริ ญ
วงศ์ศกั ดิ
กล้าหาญ
สมรรคจันทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการทัวไป
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ กรี
3. อาจารย์ ดร.ไพรัช
4. อาจารย์ ดร.แสงแข
5. อาจารย์ ดร.ดาริ นทร์
6. อาจารย์จนั ทนา
7. อาจารย์สิริพงศ์
8. อาจารย์พงษ์สันติ
9. อาจารย์ดวงใจ
10. อาจารย์พงศ์สฎา
11. อาจารย์หรรษา
12. อาจารย์ผอ่ งใส

พงศ์สิทธิ กาญจนา
แก้วมณี
มากกาญจนกุล
บุญศิริ
โพธิ ตังธรรม
พงศ์สิทธิ กาญจนา
ไชยชนะ
ตันหยง
คงคาหลวง
เฉลิมกลิน
คล้ายจันทร์ พงษ์
สิ นธุสกุล

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

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ)
1. อาจารย์วลั ลภา
วิชะยะวงศ์
ประธานกรรมการ
. อาจารย์วมิ ลรัตน์
ศรี รัตกูล
กรรมการ
. อาจารย์สุประวีณ์
ศิรินุกุลวัฒนา
กรรมการ
. อาจารย์ธนพล
ฐานาริ ยชัย
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ
บุญทานนท์
2. อาจารย์ชญาพรรธณ์
หาญสวัสดิ
3. อาจารย์ภาวนา
บํารุ งสุ ข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

139

4. อาจารย์พิชามญชุ์

เลิศวัฒนพรชัย

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
กรรมการระดับคณะ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1. อาจารย์ไตรภพ
สุ วรรณศรี
2. อาจารย์ธชั วรรธน์
หนูแก้ว
3. อาจารย์พิบูลย์
มังกร
4. อาจารย์สาวิตรี
ตนสาลี
องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารย์ผสุ ดี
ปทุมารักษ์
2. อาจารย์ไพโรจน์
แก้วเขียว
3. อาจารย์ธารา
จันทร์ อนุ
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย์ธงชัย
ศรี เมือง
2. อาจารย์นิพา
ผลสงเคราะห์
3. อาจารย์พรรณระพี
บุญเปลียน
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
1. อาจารย์วลัยลักษณ์
อมรสิ ริพงศ์
2. อาจารย์กนกเนตร
วรวงษ์
3. อาจารย์วลีรัตน์
เล้าอรุ ณ
4. อาจารย์ปิยนาถ
อิ มดี
องค์ประกอบที 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
1. อาจารย์นุชรี
บุญศรี งาม
2. อาจารย์เก่งกาจ
ต้นทองคํา
3. อาจารย์พิมพ์ชนก
มูลมิตร
4. อาจารย์พิสิฐ
สุ ขสกล
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย์ญาณภัทร
ยอดแก้ว
2. อาจารย์วงศ์ระวิทย์
น้อมนําทรัพย์
3. อาจารย์วรชิน
มังคัง
4. อาจารย์สมโชค
เนียมไธสง
5. อาจารย์จกั ษ์
จินดาวัฒน์
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กรรมการและเลขานุการ

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

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
1. อาจารย์ไตรภพ
สุ วรรณศรี
2. อาจารย์เนตรนภา
วรวงษ์
3. อาจารย์อญั ชนา
สุ ตมาตร
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารย์ณฐั กฤตา
บุญบงกชรัตน์
2. อาจารย์นาฏนภา
โพธิ เรื อง
3. อาจารย์ธชั ริ น
บุญฤทธิ รุ่ งโรจน์
4. อาจารย์ถริ นันท์
ประทุม
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย์ภรสรัญ
แก่นทอง
2. อาจารย์นาฏนภา
โพธิ เรื อง
3. อาจารย์กรรณิ การ์
สุ วรรณศรี
4. อาจารย์จิรศุภา
ปล่องทอง
องค์ประกอบที 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย์ธงชัย
ศรี เมือง
2. อาจารย์ศิวพร
โกศิยะกุล
3. อาจารย์มิ งฟ้ า
สุ ริโยดร

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

กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารั กษ์ ศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ชยั เลิศ
2. อาจารย์ไพโรจน์
3. อาจารย์นุชรี
4. อาจารย์นิพา
5. อาจารย์วลัยลักษณ์
6. อาจารย์สมปอง
7. อาจารย์ถรี นันท์
8. อาจารย์ธีระพงษ์
9. อาจารย์ธารา

ปริ สุทธกุล
แก้วเขียว
บุญศรี งาม
ผลสงเคราะห์
อมรสิ ริพงศ์
มิสสิ ตะ
ศรี สวัสดิ
นพเก้า
จันทร์ อนุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.มนูญ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กณั ฑ์ธิมา
3. อาจารย์ ดร.วัฒนา
4. อาจารย์ ดร.รุ่ งนภา

จันทรสมบูรณ์
นิลทองคํา
อัคคพานิช
เพ่งรุ่ งเรื องวงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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อาจารย์ไตรภพ
อาจารย์กรรณิ การ์
อาจารย์ธิดารัตน์
อาจารย์นภู
อาจารย์สมยศ
อาจารย์ธนปพน
อาจารย์นิภาพรรณ

สุ วรรณศรี
สุ วรณศรี
สื บญาติ
วงศ์พนั ธุ์
สื บจากดี
ภูสุวรรณ
เจนสันติกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
1. อาจารย์ณฐั กฤตา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์
3. อาจารย์ผสุ ดี
4. อาจารย์สัมฤทธิ
5. อาจารย์นภวรรณ
6. อาจารย์เชิดศักดิ
7. อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย
8. อาจารย์ปราณี
9. อาจารย์กนกเนตร
10. อาจารย์อินทร์ ธีรา
11. อาจารย์ศศิธิดา
12. อาจารย์นารี มา
13. อาจารย์วลีรัตน์
14. อาจารย์อรนุช
15. อาจารย์รุจา
16. อาจารย์ลลนา
17. อาจารย์วรัญญา
18. อาจารย์นุพงษ์
19. อาจารย์จนั ทรา
20. อาจารย์เนตรนภา
21. อาจารย์กสุ ุ มา
22. อาจารย์เบญจวรรณ
23. นางสาวฐิติมา

บุญบงกชรัตน์
คีรินทร์
ปทุมารักษ์
ทองสิ มา
โชติกะมงคล
ชืนตา
วรจิตติพล
สี นาค
วรวงษ์
ปั ชชา
สาหร่ ายวัง
แสงวิมาน
เล้าอรุ ณ
เอกพงษ์เผ่า
สุ ขพัฒน์
ปฐมชัยวัฒน์
ปรี ดาธวัช
ภูศรี
พรมปาน
สวยสี
พิทกั ษ์วงศ์
เปล่งขํา
สะอาดชูชม

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

กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
1. อาจารย์สนธยา

โจมกัน

ประธานกรรมการ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อาจารย์นาฎนภา
อาจารย์นเรศ
อาจารย์พงษ์บวร
อาจารย์ธีรศักดิ
อาจารย์ ดร.ปิ ยะพร
อาจารย์อุมาพร
อาจารย์ฉลองบูรณ์
อาจารย์ธชั ริ น

โพธิ เรื อง
ชูดวง
ประสู ตร์ แสงจันทร์
ลีละพัฒนา
ตันณี กุล
สิ ทธิ บูรณาญา
เพ็งลํา
บุญฤทธิ รุ่ งโรจน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย
1. อาจารย์จิรศุภา
2. อาจารย์ศิวพร
3. อาจารย์วรรษมน
4. อาจารย์วริ ิ ยา
5. อาจารย์ปทิตตา
6. อาจารย์เนตรนภา
7. อาจารย์มิ งฟ้ า
8. อาจารย์จินตนา
9. อาจารย์เตือนใจ
10. อาจารย์ปรี ชา
11. อาจารย์ธงชัย
12. อาจารย์นงนุช
13. อาจารย์ชวนพิศ

ปล่องทอง
โกศิยะกุล
เพียรเสมอ
วิริยารัมภะ
พูพะเนียด
วรวงษ์
สุ ริโยดร
เหลือล้น
คดดี
เสื อพิทกั ษ์
แซ่ เจีย
ยังรอด
สิ ริพนั ธนะ

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

กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี
1. อาจารย์การุ ณย์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปชัย
3. อาจารย์วรชิน
4. อาจารย์ไพรัช
5. อาจารย์ศราวุธ
6. อาจารย์จกั ษ์
7. อาจารย์สรายุทธ์
8. อาจารย์พรรณระพี
9. อาจารย์อญั ชนา

ด่านประดิษฐ์
กงตาล
มังคัง
ดํารงกิจถาวร
วิวรรณ
จินดาวัฒน์
โชติรัตน์
บุญเปลียน
สุ ตมาตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทียว
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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อาจารย์ ดร.นิพล
อาจารย์มสั ลิน
อาจารย์ถริ นันท์
อาจารย์อารี รัตน์
อาจารย์วงศ์ระวิทย์
อาจารย์พมิ พ์ชนก

เชือเมืองพาน
บัวบาน
ประทุม
ฟั กเย็น
น้อมนําทรัพย์
มูลมิตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
1. อาจารย์ปิยะวรรณ
2. อาจารย์พิบูลย์
3. อาจารย์วชั รพล
4. อาจารย์สหะ
5. อาจารย์นพรัตน์
6. อาจารย์สมโชค
7. อาจารย์อลงกรณ์
8. อาจารย์มนตรา
9. อาจารย์ ดร.วิรัตน์
10. อาจารย์เก่งกาจ

ปิ นแก้ว
มังกร
หงส์ ทอง
พุกศิริวงศ์ชยั
กุมภะ
เนียนไธสงค์
ศุภเอม
ตรี ชนั
ปิ นแก้ว
ต้นทองคํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมสั งคมศึกษา
1. อาจารย์ ดร.สุ พชิ ฌาย์
2. อาจารย์มนตรี
3. อาจารย์วรากรณ์
4. อาจารย์ญาณภัทร
5. อาจารย์พิสิฐ
6. อาจารย์เศรษฐพงษ์
7. อาจารย์ยศพงษ์
8. อาจารย์ปัญญา
9. อาจารย์ธิติพงศ์
10. อาจารย์วลั ลี
11. อาจารย์จิตรภณ
12. อาจารย์กนกอร

จินดาวัฒนภูมิ
วิวาห์สุข
พูลสวัสดิ
ยอดแก้ว
สุ ขสกุล
ปุจฉาการ
วรรชนะ
รุ่ งเรื อง
มีทอง
นวลหอม
สุ นทร
สว่างศรี

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

กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
1. อาจารย์ภรสรัญ
2. อาจารย์ ดร.สมชาย

แก่นทอง
ลักขณานุรักษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

3.
4.
5.
6.

อาจารย์ธงชัย
อาจารย์พีรพัฒน์
อาจารย์ศานติกร
อาจารย์ปิยนาถ

ศรี เมือง
พันศิริ
พินยงค์
อิ มดี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน
1. อาจารย์สาวิตรี
2. Ajarn Liu
3. Ajarn Li
4. Ajarn Yu
5. Ajarn Yang
6. Ajarn Wang
7. Ajarn Han
8. อาจารย์อมั พร

ตนสารี
Fuchao
Xiaoxiao
Xiaoyan
Yue
Guan
Ying
วรานนท์วนิช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการศูนย์ ภาษา
1. อาจารย์อรนุช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์
3. อาจารย์รุจา
4. อาจารย์ศศิธิดา
5. นางสาวจิราภา
6. นางสาววิมล
7. นางสาวสิ ริพร
8. นายสุ เมธา
9. นางสาวสิ นีนาถ

เอกพงษ์เผ่า
คีรินทร์
สุ ขพัฒน์
สาหร่ ายวัง
ศรี เนียม
เงินทิพย์
พวงสําลี
บานพริ ง
พูลเพิ มพันธุ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะครุ ศาสตร์
กรรมการระดับคณะ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1. อาจารย์ชยั ยุธ
มณี รัตน์
2. อาจารย์ธิตริ ัตน์
รุ่ งเจริ ญเกียรติ
3. อาจารย์พนม
จองเฉลิมชัย
องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารย์วริ ัติ
เนตรสว่าง
2. อาจารย์เอกชัย
ไวยโสภี
3. อาจารย์จาํ รัส
อินทลาภาพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย์ปัณรสี
เอียมสอาด
2. อาจารย์อาํ นวย
สอิ งทอง
3. อาจารย์ณฐั วรรธน์
สถิราวิวฒั น์
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
1. อาจารย์รัตนวรรณ
ลิมวัฒนสมุทร
2. อาจารย์เจษฎา
บุญมาโฮม
3. อาจารย์ ดร.จิติรัตน์
แสงเลิศอุทยั
องค์ประกอบที 5 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
1. อาจารย์ ดร.ดวงใจ
ชนะสิ ทธิ
2. อาจารย์นรี ภทั ร
ผิวพอใช้
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย์อาํ นวย
สอิ งทอง
2. อาจารย์ณฐั วรรธน์
สถิราวิวฒั น์
3. อาจารย์ปัณรสี
เอียมสะอาด
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
1. อาจารย์วลิ าสิ นี
ทองแถบ
2. อาจารย์พิชญาภา
ยืนยาว
3. อาจารย์อรพิณ
พัฒนผล
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารย์ปวรา
ชูสงั ข์
2. นางสาวเกษรา
จูทอง
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย์ ดร.นภาภรณ์
ยอดสิ น
2. อาจารย์ปวีณา
ยอดสิ น
องค์ประกอบที 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย์ณฐั วรรธน์
สถิราวิวฒั น์
2. อาจารย์อาํ นวย
สะอิ งทอง
3. อาจารย์ปัณรสี
เอียมสะอาด
กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
1. อาจารรย์ธิติรัตน์
รุ่ งเจริ ญเกียรติ
2. อาจารย์ดรุ ณี
โกเมนเอก
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เรวดี
ศรี เอียมสะอาด
4. อาจารย์เทพยพงษ์
เศษคึมบง
5. อาจารย์ ดร.นภาภรณ์
ยอดสิ น
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษา
1. อาจารย์ปัณรสี
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชาติ
3. อาจารย์วนิ ยั
4. อาจารย์ชูชีพ
5. อาจารย์ชยั ยุธ
6. อาจารย์ยงยุทธ
7. อาจารย์อาํ นวย
8. อาจารย์เกษม
9. อาจารย์อรรถกร
10. อาจารย์ณฐั วรรธน์

เอียมสอาด
นพคุณ
นุชพิทกั ษ์
คงมีชนม์
มณี รัตน์
ฮิ นเจริ ญ
สะอิ งทอง
สุ ขสมบูรณ์
เวชการ
สถิราวิวฒั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุวรรณา
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เพียงจิต
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วริ ยา
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รัฐดาว
5. อาจารย์ปวรา
6. อาจารย์วลิ าสิ นี
7. อาจารย์รัตนวรรณ

ไชยะธน
ด่านประดิษฐ์
สมประชา
พิศาลพงศ์
ชูสงั ข์
ทองแถบ
ลิมวัฒนาสมุทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการระดับคณะ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ นุตตรา
ตะบูนพงศ์
2. นางสาววารี รัตน์
สามบุญลือ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารย์วนั เพ็ญ
แวววีรคุปต์
2. รองศาสตราจารย์ฐิติวลั ย์
ธรรมไพโรจน์
3. อาจารย์ศิริพร
ฉายาทับ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย์ ดร.ธีรนันท์
วรรณศิริ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมกาและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
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2. อาจารย์ณฐั ธยาน์
3. อาจารย์วริ ยา
4. นางสาวอัญชิสา

อังคประเสริ ฐกุล
จันทร์ ขาํ
แสงรัตน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบที 4 การวิจยั
1. รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ
ด่านประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์กรวรรณ
สุ วรรณสาร
กรรมการ
3. อาจารย์วชรี กร
สุ วรรณมณี
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบที 5 การบริ การวิชาการแก่สงั คมผูก้ าํ กับดูแลและประสานงาน)
1. อาจารย์เอมวดี
เกียรติศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์เรี ยม
นมรักษ์
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย์ ดร.ธีรนันท์
วรรณศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ณฐั ธยาน์
อังคประเสริ ฐกุล
กรรมการ
3. อาจารย์วริ ยา
จันทร์ ขาํ
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ นุตตรา
ตะบูนพงศ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาววารี รัตน์
สามบุญลือ
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารย์วไิ ล
ตาปะสี
ประธานกรรมการ
2. นางสาววารี รัตน์
สามบุญลือ
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย์วนั เพ็ญ
แวววีรคุปต์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ฐิติวลั ย์
ธรรมไพโรจน์
กรรมการ
3. อาจารย์ศิริพร
ฉายาทับ
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบที 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย์ ดร.ธีรนันท์
วรรณศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ณฐั ธยาน์
อังคประเสริ ฐกุล
กรรมการ
3. อาจารย์วริ ยา
จันทร์ ขาํ
กรรมการ
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4. นางสาวอัญชิสา

แสงรัตน์

กรรมการและเลขานุการ

สํ านักศิลปะและวัฒนธรรม
1. ผูช้ ่วยศาสตรจารย์พจนีย์
2. นางจรรยา
3. อาจารย์อนัญญา

กงตาล
ร่ มเพชร
ทองสิ มา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สํ านักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์
2. อาจารย์นารี รัตน์
3. อาจารย์เสวี
4. อาจารย์อวยไชย
5. นายอํานาจ
6. นางสาวสุ รีรัตน์
7. นางสาวสุ รีพนั ธ์
8. นางสาวเรณุ กา
9. นางสาวกิ งดาว
10. นางสาวลัดดา
11. นางเอมรัศม์
12. นายสถาพร
13. นายสุ กกิติ
14. นายเทพฤทธิ
15. นายธนกร
16. นางรัตนาวดี
17. นางสมรัก

สี ทองสุ ก
เทียมเมือง
เหลือบุญชู
อินทรสมบัติ
ช้างเขียว
คล้ายสถาพร
ผลเจริ ญ
ปรี ชานุกูล
ฮัวจันทร์
บุญเปลียนพล
เอียมพิทกั ษ์พร
บัวรัตน์
มุสิราช
ตังฤทัยวานิชย์
โพธิ ยาลัย
แพรอัต์
เปล่งเจริ ญศิริชยั

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

สํ านักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
1. อาจารย์ ดร.สุ พจน์
2. อาจารย์แพรวพรรณ
3. อาจารย์ ดร.พิชญาภา
4. นางสาวศิริพร
5. นางสาววรวรรณ
6. นายวิรชา
7. นางสาวยุวพรรณ

เฮงพระพรหม
ตรี ชนั
ยืนยาว
ประกอบทรัพย์
ตันสกุล
วิรัชกุล
ผึงทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. นางสาววิศนี
9. นายประวิทย์
10. นางสาวหนึงฤทัย

จินดารัตน์
คนเทียง
ศรี สวัสดิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11. อาจารย์รุจริ าวดี
12. นางสาวนาฎถยา

ธรรมแสง
แดงเย็น

กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

สํ านักงานอธิการบดี
1. รองศาสตราจารย์โสรัจน์
2. นางรัตนา
3. อาจารย์ชูชีพ
4. นางศิริพร
5. นางวงษ์เดือน
6. นางรัตนา
7. นางสาวนันนภัส
8. นางอารี รัตน์
9. นางสาวธนวันต์
10. นายนครชัย
11. นายเอนก
12. นางสาวกฤตนัน
13. นางสาวสุ วรรณา
14. นางสาวกัญญา
15. นางสาวศิริกนั ยา
16. นางสาวยุวดี
17. นางพรทิพา
18. นางสาวนิรมล

กายบริ บูรณ์
จันทนากร
คงมีชนม์
โรจน์พิทกั ษ์กุล
ก่วยสกุล
ยังจิรวัฒนชัย
ประสพสุ ข
บุตรแก้ว
มนคลํา
มุสิกุล
ลลิตวสุ ภิญโญ
สายสวาท
บ่อยกระโทก
อินทร์ แหยม
ถมทองคํา
ร่ วนลอย
ด้วงพิบูลย์
โชคธนานนท์

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ
2. อาจารย์ ดร.สุ เมธี
3. อาจารย์อภินนั ท์
4. นางสาวเอือมพร
5. นายจิรันดร
6. นางสาวพิมลวรรณ
7. นางสาวสิ ริรัตน์
8. นางสาวนิลภวิษย์

อาลัย
วงศ์ศกั ดิ
จุ่นกรณ์
ศรี สวัสดิ
บูฮ๊ วดใช้
แซ่ เหลียว
เหล่าสิ ม
ทับทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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9. นางสาวนุชจรี
10. นางสาวแสงดาว
11. นายวิฑรู ย์

สามงามอินทร์
นาคปาน
กล่อกระโทก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยให้มีหน้าทีดังต่อไปนี
1. กําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี ในการประกันคุณภาพการศึ กษาของหน่ วยงาน ให้สอดคลองกับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชีในระดับมหาวิทยาลัย พร้ อมกับจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ
2. วางแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3. กระตุน้ ให้มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
4. เตรี ยมเอกสาร และหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรี ยมบุคลากร นักศึ กษา เพือรอรั บการติดตามและ
ประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอก
5. ส่ งเสริ มควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน
6. จัดทํารายงานและข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เสนอมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษาละ ๒ ครัง
7. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีได้รับมอบหมายเกียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สั ง ณ วันที

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุ วรรณ)
รองอธิ การบดี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
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