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สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของคณะวิทยาการจัดการ
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ
นับตั้งแตเริ่มใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ฉบับแกไขปรับปรุง พ.ศ.2547 ซึ่งกําหนด
บทบาทหนาที่ของวิทยาลัยครูใหเปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ อีกสองสาขานอกเหนือจากครุศา
สตรบัณฑิตคือ วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปะศาสตรบัณฑิต ทําใหโครงสรางของวิทยาลัยครูเปลี่ยนไปจาก
เดิมโดยไดมีการเปดคณะวิชาใหมขึ้นมารองรับไดแกคณะวิชาวิทยาการจัดการ และมีพัฒนาการเปนลําดับ
ดังนี้
กอนป พ.ศ.2527 มีภาควิชาซึ่งเกี่ยวของกับวิชาการของคณะ คือภาควิชาสหกรณขึ้น แตสังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ป พ.ศ.2527 เริ่มกอตั้งคณะวิทยาการจัดการ
ป พ.ศ.2528 ตั้งคณะวิทยาการจัดการอยางเปนทางการ เริ่มมีการบริหารคณะวิทยาการจัดการอยาง
เปนระบบ ผูบริหารทานแรก ไดแก ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิ์แกว ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชา และมี
ภาควิชาเดียว คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ และในชวงเริ่มตนมีคณาจารย 10 ทาน คือ ผศ.ดร.
ระวัง เนตรโพธิ์แกว อาจารยอารีย สิกขมาน อาจารยพงษศักดิ์ ปญจพรผล อาจารยพิ ภพ สุวรรณรักษ
อาจารยจงจิต ปญญชุณห อาจารยชูเกียรติ ฤกษอุด ม อาจารยสนธยา คงฤทธิ์ อาจารยเจียม เคหะธูป
อาจารยบุญยืน แซหุนและ อาจารยเบญจมาศ วัชรเทวินทรกุล
ตอมาไดมีก ารแบงการบริหารออกเปน 5 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาบริหารธุร กิจ และสหกรณ
ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาเศรษฐศาสตร และภาควิชานิเทศศาสตร
ตั้งแตป พ.ศ. 2528– 2537 ในสวนของการจัดการศึกษานั้น คณะวิชาวิทยาการจัดการ ไดดําเนิน
การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร ดังนี้
1. สาขาวิชาการศึกษา ไดแก การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ ระดับปริญญาตรี 4 ป โดย
เปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่องนับตั้งแตปการศึกษา 2525 เปนตนมา และตั้งแตปการศึกษา 2533 ไมมี
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสหกรณ
2. สาขาวิชาศิลปศาสตร โดยคณะฯ ไดเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2528 ตามโปรแกรมวิชา
ตอไปนี้
2.1 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ เปดรับทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ทั้งภาค
ปกติและภาค กศ.พป. และไดปดรับนักศึกษาของโปรแกรมวิชานี้ในปการศึกษา 2533
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2.2 โปรแกรมวิชาวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ ระดับอนุปริญญาสําหรับนักศึกษาภาค
ปกติ (ซึ่งไดปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2532) โดยเปลี่ยนมารับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
(การประชาสัมพันธ) ระดับปริญญาตรี 4 ป แทน และตั้งแตปการศึกษา 2539 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรได
เปดแขนงใหม คือ แขนงวิชาวารสารศาสตร
2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี 4 ป ไดเปดรับนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแตป
การศึกษา 2532 จนกระทั่งปการศึกษา 2536 ไดปดโปรแกรมวิชานี้ และเปดรับโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี 4 ป แทนสวนโปรแกรมวิชาการจัด การทั่ว ไป ระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง ไดเปดรับ
นักศึกษา ภาค กศ.พป.
ในราวกลางภาคการศึก ษาที่ 2/2542 คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานวิชาการจาก
ภาควิชาเปนโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบงเปน 6 โปรแกรมวิชา ดังนี้
1. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป
2. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
3. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
4. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
5. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)
6. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)
และยังไดเริ่มนํามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช โดยในสวนของคณะฯ ไดจัดทําคูมือ
การประกัน คุณ ภาพและไดมอบหมายใหโ ปรแกรมวิชาทั้งหมด จัด ทําคูมือการศึก ษาตนเองและคูมือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพื่อมอบใหแกนักศึกษาของโปรแกรมวิชาดวย
ป พ.ศ. 2543 ไดเปลี่ยนแปลงหลัก สูต รใหมทั้งในสวนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุร กิจ ตามนโยบายของสํานัก งานสภาสถาบันราชภัฏ และมีก ารจัด ทําคูมือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา ตามหลักสูตรใหมเปนครั้งแรก
ป พ.ศ. 2544 เปด โปรแกรมวิชาการบริหารธุร กิจและการจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย )และในป เ ดี ยวกั น นี้ คณะฯ ได ส รา งห องปฏิ บัติ ก ารการเงิ น และการธนาคาร 1 ห อง และ
หองปฏิบัติการบัญชี 1 หอง
ป พ.ศ. 2545 เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 2 ปหลังอนุปริญญา แขนงการบัญชี การเงินและ
การธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษยและยกเลิกการเปดหลักสูตรการจัดการทั่วไป แขนงตาง
ๆ โดยใหมีเพียงโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปอยางเดียว และในปนี้คณะฯ ไดสรางหองปฏิบัติการการจัด
รายการวิทยุโทรทัศน 1 หอง นอกจากนี้ คณะฯ ไดดําเนินการบริหารโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายหลังจากที่บริหารภายใตความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ป พ.ศ. 2546 ในระดับปริญญาตรี เปดหลักสูตรนิเทศศาสตร (การจัดรายการวิทยุโทรทัศน) และ
นิเทศศาสตร (การโฆษณา) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ระดับหนว ยงาน โดยทุก หนว ยงานระดับอุด มศึกษาจะไดใ ชเปน กรอบการดําเนินงานประกัน คุณภาพ
การศึกษา
1) กระทรวง ศึ ก ษาธิ ก ารได มี ป ระกาศ ก ระทรวงศึ กษาธิ ก า ร เรื่ อ ง มาตรฐา น
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัด
การศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
2) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให
การจัด การศึก ษาระดับอุด มศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกัน คุณภาพของ
บัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค
(goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล
3) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุด
ที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่
ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง
4) เพื่ อ ให ข อ มู ล สาธารณะที่ เ ป น ประโยชน ต อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทํ า ให มั่ น ใจว า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
5) เพื่อใหหนว ยงานตนสังกัด ของสถาบัน อุด มศึก ษาและหนว ยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
ป พ.ศ. 2547 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) โดย
จะรับนักศึกษารุนที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 2 หอง
8

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553

ป พ.ศ. 2548 เปดรับนักศึกษารุนที่ 2หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จํานวน
2 หอง
ป พ.ศ. 2549 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปดรับนักศึกษารุนที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป) จํานวน 2 หอง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สําหรับ
ผูบริหาร จํานวน 1 หอง
ป พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งหมด จํานวน 4 หลักสูตร ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ดังนี้
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป จํานวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร) ปริญญาตรี 4 ป ใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550
4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) : หลักสูตรกลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551
ป พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งหมด จํานวน 4 หลักสูตร ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ดังนี้
ป พ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําหลักสูตรใหม จํานวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาธุรกิจระหวาง
ประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากยิ่งขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552
คณะฯ ไดรับงบประมาณแผน ดิน จํานวน 40 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชี
และโลจิสติกส
ป พ.ศ.2552 คณะวิทยาการจัด การเปดสอนหลักสูตรใหม 2 สาขาวิชาคือหลัก สูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ และเพิ่ม
โปรแกรมวิชา อีก 2 โปรแกรมวิชา รวมเป น 9 โปรแกรมวิชา 1 แขนงวิชา เพื่อใหก ารบริห ารงานมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
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1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
2. โปรแกรมวิชาการบัญชี
3. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
4. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
5. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
6. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
7. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
8. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
9. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
10. กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร
2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน
2.1 ปรัชญา
เพิ่มศักยภาพบุคคลดวยการศึกษา สรางสมภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2.2 วิสัยทัศน
คณะวิทยาการจัดการมุงที่จะเปนคณะวิชาที่ใชความรูเปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรู
สูชุมชน เพื่อพัฒนาคนและทองถิ่นใหเปนมืออาชีพ
2.3 พันธกิจ
คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจ 5 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมและเปนกําลังหลักของทองถิ่น
2. สรางงานวิจัยและพัฒนาองคความรูเชิงบูรณาการ
3. บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแกทองถิ่น
4. ทํานุบํารุงศาสนา สรางเสริมจริยธรรม อนุรักษและฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
2.4 วัตถุประสงค
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ
2. สรางงานวิจัยและพัฒนางานสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ
3. บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแกทองถิ่น
4. บํารุงศาสนา สรางเสริมจริยธรรม อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม
5. พัฒนาสูการเปนองคกรการเรียนรูและใชความรูเปนฐานของการพัฒนา
6. บริหารงานดวยความเปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได
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2.5 ประเด็นยุทธศาสตร
1. ดานการผลิตบัณฑิต มุงเนนขยายการรับนักศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษามี
คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (Five Domains of Learning) การพัฒนานักศึกษาสู School
of Business การพัฒนานักศึกษาตามจุดเนนของโปรแกรมวิชา การดําเนิ นการพัฒนาศูนยชวยการเรียนรู
และการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน
2. ดานการวิจัย มุงการวิจัยเพื่อสรางสมองคความรู โดยการจัดตั้งหนวยวิจัย การวิจัยรวม
ระหวางอาจารย-นักศึกษา-ภาคธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย ดานงานวิจัย
3. ดานการบริการวิชาการ มุงใหบริการวิชาการทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก และจัด
อบรมทักษะวิชาชีพทางธุรกิจ
4. ดานทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มุงเนนใหนักศึกษาและบัณฑิตดํารงตนโดย
ยึดมั่น ประพฤติตนตามหลักศาสนาและสงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
5. ดานการบริหารจัดการ มุงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล นําระบบประกันคุณภาพ
และการบริหารจัดการ
2.6 วัตถุประสงค
1. บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมีความรู มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน
และมีทักษะทางดานคอมพิวเตอร ภาษา และการสื่อสาร
2. คณะเปนศูนยกลางการพัฒนาองคความรูและการวิจัย ดานการบริหารจัดการและนิเทศ
ศาสตร เพื่อประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา คณาจารย บุคลากร และการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น
3. ทรัพยากรของคณะถูกนําไปใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
4. โครงสรางระบบการบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงนโยบายและ
การปฏิบัติ
5. คณาจารยและบุคลากรมีศักยภาพและคุณวุฒิสูงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม สามัคคีธรรม สมเปน
แบบอยางที่ดีของนักศึกษาและสังคม
6. มีผลงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต ตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีมาใชประโยชน เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของมหาวิทยาลัยและทองถิ่น
7. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา พรอมที่จะไดรับการตรวจสอบจาก
ภายในและภายนอก
8. คณาจารยและบุคลากรมีวัฒนธรรมและมีความรัก สามัคคี รวมกันทํางาน
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ปรัชญา
วิสัยทัศน
พันธกิจ

เปาประสงค

ประเด็น
ยุทธศาสตร
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เพิ่มคุณคาบุคคลดวยการศึกษา สรางสมภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มุงเปนแหลงใหความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรูสูทองถิ่น เพื่อพัฒนาคนและทองถิ่น ใหเปนมืออาชีพ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคู
คุณธรรมและเปนกําลัง
หลักของทองถิ่น

สรางงานวิจัยและพัฒนา
องคความรูเชิงบูรณาการ

บริการทางวิชาการ
และกระจายโอกาส
ทางการศึกษาแก
ทองถิ่น

ทํานุบํารุงศาสนา สรางเสริม
จริยธรรม อนุรักษและฟนฟู
ศิลปะ วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม

1.บัณฑิตมีความรู
ความสามารถ ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของคณะ
2. บัณฑิตมีทักษะ
ทางดานคอมพิวเตอร
ภาษา และการสื่อสาร

1. มีงานวิจัยที่สามารถสราง
องคความรูใหม
2. ผลงานวิจัยเปนประโยชนตอ
การพัฒนานักศึกษา คณาจารย
บุคลากร และทองถิ่น
3. อาจารยและบุคลากรมี
ศักยภาพและคุณวุฒิสูงขึ้น
4.สืบสานสนับสนุน พัฒนาและ
วิจัยตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ

การใหบริการ
วิชาการ ที่
สอดคลองกับ
ความตองการของ
ทองถิ่น

คณาจารย บุคลากรและ
บัณฑิต ตระหนักใน
คุณคาทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ดานการผลิตบัณฑิต

ดานการวิจัย

ดานการบริการ
วิชาการ
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ดานทํานุบํารุงศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ โดยใช
หลักธรรมาภิบาล

1. บริหารจัดการมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ
2. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการ
งบประมาณมีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรใชอยางคุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด

ดานการบริหาร

1. ยุทธศาสตร
ดานการผลิต
บัณฑิต

1. ปฏิรูปการเรียนรู
1.1. ผูเรียน
1.1.1 มีระบบคัดกรองผูเรียน
1.1.2 การปรับฐานความรูนักศึกษากอนเขาเรียน
1.1.3 กําหนดมาตรฐานความรูพื้นฐานการใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรเบื้องตน และทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
1.1.4 วางระบบสงเสริมใหนักศึกษารักการอานหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.1.5 ปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (Five Domains of Learning) โดยมุงพัฒนานักศึกษาสู
School of Business และพัฒนานักศึกษาตามจุดเนนของโปรแกรมวิชา
1.2 ผูสอน
1.2.1 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพผูสอนดานการจัดการเรียน การสอน
1.2.2 สนับสนุนใหมีการพัฒนาตําราในแตละวิชาใหไดมาตรฐาน
1.2.3 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ ดําเนินการพัฒนาศูนยชวยการเรียนรู
1.2.4 เพิ่มจํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาของแตละหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
1.2.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยเนนใหอาจารยที่ปรึกษามีสวนรวมกับนักศึกษาในการวางแผนการเรียนรูและการสงเสริม
นักศึกษาตามศักยภาพของนักศึกษา
1.2.6 สรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาอาจารยโดยใชองคกรตางๆ ในทองถิ่นเปนฐาน และเปนแหลงการเรียนรูโดยตรงใหมากขึ้นเพื่อ
นักศึกษาจะไดมีประสบการณตรง
1.3 หลักสูตร
1.3.1 พัฒนาหลักสูตรใหม
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1. ยุทธศาสตร
ดานการผลิต
บัณฑิต
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1.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1.4.1 พัฒนาระบบการเรียนรูรวมกับชุมชนและระบบการเรียนรูรวมกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
1.4.2 สนับสนุนใหนักศึกษารวมโครงการสหกิจศึกษา
1.4.3 บูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมเขากับรายวิชาเพื่อใหบัณฑิตเปนมนุษยที่สมบูรณโดยสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรมที่
นาสนใจตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
1.4.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ เนื้อหาวิชา และบริบทของผูเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และใชกิจกรรมเปนสื่อ การทํางานวิชาการรวมกันระหวางอาจารย นักศึกษา และสถานประกอบการในรูปของสหกิจศึกษา รวมถึงการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง
1.4.5 พัฒนาแหลงเรียนรูและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ใหรวมถึงมีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของสื่อและชองทางการเขาถึงสื่อ เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือกับแหลงเรียนรูอื่น การติดตามประเมินผลการสอนและการวัดผลเพื่อเปนกลไก
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อเปนการสรางสังคมของมหาวิทยาลัยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
1.4.6 สรางเครือขายคลังสมองในแตละดาน
1.5 ปจจัยสนับสนุนและสภาพแวดลอมอื่นๆ
1.5.1 จัดหองเรียนใหเพียงพอและอุปกรณใหสอดคลองกับลักษณะโปรแกรมวิชา
1.5.2 จัดภูมิสถาปตยใหเอื้อตอการศึกษาและการเรียนรู เสริมสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารยและผูเรียน
1.5.3 สนับสนุนใหสํานักวิทยบริการเปนศูนยการเรียนรู และให School of Business เปนศูนยการเรียนรูดวยตนเองเปนแหลงพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1.5.4 สนับสนุนใหมีศูนยผลิตสื่อการเรียนการสอน พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ไดแก อินเทอรเน็ตไรสาย
1.5.5 พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหกาวทันพัฒนาการดานการสอน และเทคนิควิธีการจัดประสบการณเรียนรูโดยใหเทคโนโลยีสมัยใหม
1.5.6 พัฒนาหองปฏิบัติการใหทันสมัยและสิ่งอํานวยความสะดวก
1.5.7 พัฒนาบริหารจัดการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพของชีวิตของ อาจารยและนักศึกษา เชน หองสุขา โรงอาหาร หองเก็บวัสดุ เปนตน
1.5.8 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานการบริหารบุคลากร การจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายเงิน การจัดทํางบประมาณ การติดตามผลและตรวจสอบภายใน
1.5.9 ปรับปรุงระบบสารสนเทศและสรางนวัตกรรมใหม สําหรับการบริหารงานของคณะ
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1. ยุทธศาสตร
ดานการผลิต
บัณฑิต

2. ยุทธศาสตร
ดานการวิจัย

2.มุงพัฒนานักศึกษาดวยโครงการ School of Business
2.1 พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพทางวิชาการ
2.2 พัฒนาความสามารถทางดานภาษาตางประเทศ
2.3 พัฒนาความสามารถทางดานการสื่อสาร
2.4 พัฒนาความสามารถทางดานเทคโนโลยี
3. เพิ่มหลักสูตร
3.1. หลักสูตร 2 ปริญญา
3.2 หลักสูตรปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร
3.3 หลักสูตรปริญญาโท สาขาบัญชี
3.4 หลักสูตร Mini - MBA

4. พัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย
4.1 การจัดตั้งหนวยวิจัยที่พัฒนาองค ความรูใหม
4.2 การวิจัยรวมระหวางอาจารย-นักศึกษา-ภาคธุรกิจ ใหเกิดโครงการสรางงานใหมจากการนําผลการวิจัยไปใช
4.3 การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัยใหมีการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมที่มุงการจดสิทธิบัตรได
5. การจัดตั้งหนวยวิจัย
5.1 สรางระบบการพัฒนานักวิจัย ใหมีการวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น
5.2 สงเสริมสนับสนุน การเขาถึงแหลงทุน ของมหาวิทยาลัยภายในและแหลงทุนภายนอกเพื่อสูความเปนเลิศ
6. การสงเสริมงานวิจัยตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
6.1 สรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริ
6.2 ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
6.3 สงเสริมการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในทองถิ่น
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3. ยุทธศาสตร
ดานการบริการวิชาการ

4. ยุทธศาสตร
ดานทํานุบํารุงศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตร
ดานการบริหารจัดการ
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7. การบริการวิชาการแกทองถิ่น
7.1 บริการวิชาการทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรรวมถึงความสอดคลองของชุมชนและทองถิ่น
7.2 อบรมทักษะวิชาชีพทางธุรกิจรวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนของคณะฯ ที่มีเครือขายอยู

8. การทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
8.1 สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อมุงสูการเรียนรูอยางยั่งยืน
8.2 สงเสริมการสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมใหแกเยาวชนนักศึกษาและประชาชนในทองถิ่น
8.3 สนับสนุนและการสงเสริมเปดหลักสูตร โปรแกรมวิชาที่มีความทันสมัยใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
8.4 จัดทําแผนอัตรากําลังรวมถึงการพัฒนาครูอาจารยใหมีศักยภาพสูงขึ้นและสนับสนุนดานองคความรูใหมๆ อยางสม่ําเสมอ
9. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
9.1 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
9.2 จัดระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหการทํางานเกิดความคลองตัวและลดขั้นตอนที่ไมจําเปนออกไป
9.3 กระจายอํานาจความรับผิดชอบ รวมถึงอํานาจหนาที่ใหทุกสวนของคณะมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหเกิดศักยภาพ
9.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานของคณะ/โปรแกรม/หนวยงานภายในคณะ/ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพเพื่อใหเกิดมาตรฐานดานการศึกษารวมทั้งการประเมินทั้งภายในและภายนอก

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553

3. โครงสรางองคการการบริหารงาน

คณบดี
กรรมการบริหาร

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

กรรมการประจําคณะ

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท

รองคณบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน

รองคณบดี

อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา

รองคณบดี

อาจารยสมใจ

ผูชวยคณบดี

อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช

ผูชวยคณบดี

อาจารยไพโรจน รมบารมี

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน

เภาดวง

(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท

(การตลาด)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล

(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล

(การเงินและการธนาคาร)
ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี

อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู

(ธุรกิจระหวางประเทศ)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ

(การจัดการโลจิสติกส)
ผูประสานงานกลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร
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ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารคณะ
1. กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค นโยบายและแผนพัฒนาคณะฯ ทั้งในระยะ
สั้น/ระยะยาว
2. พิจารณาแผนงานโครงการและการจัดทําคําของบประมาณประจําป
3. วางแผนพัฒนางานวิชาการ โปรแกรมวิชา และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยและบุคลากรของคณะฯ
5. พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรและสรรหาอาจารยพิเศษ / ผูทรงคุณวุฒิ
6. สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหอาจารยและบุคลากรของคณะฯ
7. จัดทําระเบียบ ขอตกลง การปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรใหเปนไปตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่กําหนด
8. กํากับ ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะฯ
9. วิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร และวางแผนการใชทรัพยากรตางๆ เพื่อให
เกิดความคุมคา
บทบาทหนาที่ของคณบดีและรองคณบดี
คณบดี
บริหารงานในรูปคณะกรรมการ โดยทําหนาที่ ควบคุมดูแลติดตามและประสานงานการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวภายใตระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพของคณะฯ
รองคณบดีและผูชวยคณบดี
รับผิดชอบบริหารงานฝายตาง ๆ รวม 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหารและวางแผน ฝายวิชาการ วิจัย
และบริการวิชาการ ฝายกิจการพิเศษ และฝายกิจการนักศึกษา โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
ฝายบริหารและวางแผน
1. งานงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจาง
2. งานพัฒนาอาคารสถานที่
3. งานแผนยุทธศาสตรและ กพร.
4. งานประสานงานเลขานุการคณะ
5. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
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ฝายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
1. งานวิจัย
2. งานบริการวิชาการ
3. งานสงเสริมวิชาการ
4. School of Business
5. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
ฝายกิจการพิเศษ
1. การประกันคุณภาพ
2. งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. งานดานสารสนเทศของคณะฯ
5. งานจัดสอบนักศึกษา
6. เจาหนาที่พัสดุคณะ
7. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
ฝายกิจการนักศึกษา
1. งานกิจการนักศึกษาและประสานงานกองพัฒนานักศึกษา
2. วารสารคณะ
3. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
สํานักงานคณบดี
1. งานธุรการ - สารบรรณ
2. งานการเงิน - บัญชี
3. งานพัสดุ ครุภัณฑ
4. งานบริการเอกสาร – สื่อโสต
5. งานประชาสัมพันธคณะฯ
6. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
2. อาจารยพงษสันต
3. ดร.เกียรติศักดิ์
4. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย
5. นายอดิศักดิ์
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา
9. อาจารย ดร.แสงแข
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี

ฉิมะสังคนันท
ตันหยง
อิชยานันท
เทียนนอย
สุทธิโยธิน
บุญทานนท
พงศสิทธิกาญจนา
บัวเวช
บุญศิริ
อินทนจันทน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

บทบาทหนาที่คณะกรรมการประจําคณะ
1. วางแผนนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ
3. สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ แกสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัย
5. วางระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดําเนินการของคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือตามความจําเปน
6. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการในคณะตอมหาวิทยาลัย
7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดําเนินการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการประจําคณะ
8. ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบดี
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
อาจารยผองใส
อาจารยสิริพงศ
อาจารยชูเกียรติ
อาจารย ดร.ไพรัช
อาจารย ดร.สุกฤตา
อาจารยพงษสันติ์
อาจารยดวงใจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกรี
อาจารยพงศสฎา
อาจารยหรรษา

พงศสิทธิกาญจนา
สินธุสกุล
ไชยชนะ
ฤกษอุดม
มากกาญจนกุล
ชัชวาลกิจกุล
ตันหยง
คงคาหลวง
แกวมณี
เฉลิมกลิ่น
คลายจันทรพงศ

ประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อาจารย ดร.แสงแข
อาจารย ดร. ดารินทร
อาจารยจันทนา

บุญศิริ
โพธิ์ตั้งธรรม
พงศสิทธิกาญจนา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท
อาจารยชญาพรรธณ
เนตรโพธิ์แกว
อาจารยอรพินท
บุญสิน
อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
อาจารยแพรวพรรณ
ตรีชั้น
อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
อาจารย ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
อาจารยเดช
ธรรมศิริ
อาจารยณัฐชามญฑ
ศรีจําเริญรัตนา
อาจารยจีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ
อาจารยพันธิการ
วัฒนกุล
อาจารยอัฎศณี
เพียรเจริญวงศ
อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง
อาจารยมาลินี
นาคใหญ
อาจารยกิตติพงษ
ภูพัฒนวิบูลย
อาจารยกุสุมา
ชนะสุข

ประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา โรจนรุงศศิธร
รองศาสตราจารยโสรัจ
กายบริบูรณ
ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย
สหกุลบุญญรักษ
อาจารยนุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
อาจารยรมเกลา
ศิลธรรม

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารยพิมพนารา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
ผูชวยศาสตราจารยจงจิต
อาจารยวีรกิจ
อาจารยปาริชาติ
อาจารยสุทิศา
อาจารยสมใจ
อาจารยไพโรจน
อาจารยบุษบงค

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พิบูลจิระกานต
อินทนจันทน
ปญญชุณห
อุฑารสกุล
ขําเรือง
ไพบูลยวัฒนกิจ
เภาดวง
รมบารมี
สุวรรณะ
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โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารยธนาณัติ
กลาหาญ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
อาจารยกอบแกว
วงศอินทรอยู
อาจารยธนพล
ฐานาริยชัย

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
นายสุวัฒน
นายสุกรี
ผูชวยศาสตราจารยดร.กฤติยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา
อาจารย ดร.สุชาดา
อาจารยณัชชา
อาจารย ดร.มาริษา
อาจารยวีรศักดิ์

มาศภากรณ
นิโครธางกูร
รุจิโชค
ประทุมสุวรรณ
บัวเวช
แสงดวงดี
ศิรินธนาธร
สุจิตวนิช
นาชัยดี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย
อาจารยวิมลรัตน
อาจารยนุสรา

สหกุลบุญญรักษ
ศรีรัตนกูล
เจนลาภวัฒนกุล

ผูประสานงาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาที่ของประธานโปรแกรมวิชา
1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
2. ประสานงานกับคณะฯ และอาจารยผูสอน
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
1. บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. กําหนดคุณลักษณะบัณฑิต
3. จัดทําแผนเปดรับนักศึกษา
4. จัดทํารายวิชา/ผูสอนประจําวิชา
5. กํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
6. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม : จัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา คูมอื
โปรแกรมวิชา และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
4. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
 ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป : ภาคปกติ
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ
1.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส
1.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
1.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)
1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)
1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา)
1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน)
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2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป : ภาค กศ.พป.
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ
2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส
2.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)
2.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)
2.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา)
2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน)
 ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สําหรับผูบริหาร
Master of Business Administration (General Management)
5. จํานวนบุคลากร
จํา นวนบุ ค ลากรของคณะวิ ท ยาการจั ด การ ป ก ารศึ ก ษา 2553 มี จํ า นวน 65 คน จํ า แนกเป น
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 23 คน พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 36 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 4 คน และลูกจางชั่วคราวจํานวน 1 คน
คณาจารยของคณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย 1 คน
ผูชว ยศาสตราจารย 12 คนและอาจารย 46 คน
คุณวุฒิของคณาจารย เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 14 คน ปริญญาโท 43
คน ปริญญาตรี 2 คน ในจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
13 คนโดยลาศึกษาตอ 10 คนและศึกษาตอนอกเวลาราชการ 3 คน
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ
23
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน
พนักงานราชการสายวิชาการ
พนักงานราชการสายสนับสนุน
1
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
36
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
4
ลูกจางชั่วคราว
1
รวม
65

คิดเปนรอยละ
35.38
1.54
55.38
6.15
1.54
100

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภท
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม

ต่ํากวาป.ตรี-ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1
1
2

1
5
6

2
6
8

14
14

28
28

42
42

4
4

11
10

15
0
15

รวม
ทั้งหมด
59
6
65

ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
รวม

จํานวน
1
12
46
59

รอยละ
1.70
20.34
77.97
100.00
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ตารางที่ 4 ตารางแสดง จํานวนอาจารย จําแนกตามโปรแกรมวิชา ตําแหนงวิชาการและคุณวุฒิสูงสุด
โปรแกรมวิชา
การจัดการทั่วไป
การบริหารทรัพยากรมนุษย
การบัญชี
การเงินการธนาคาร
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส
การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ
เศรษฐศาสตร
นิเทศศาสตร
รวม

28

รศ.
1
-

ตําแหนง
คุณวุฒิสูงสุด
ผศ. อาจารย รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก
2
11
13
1
7
5
1
2
3
3
2
7
9
1
7
1
1
2
4
3
1
2
3
5
3
2
11
11
10
1
2
2
2
2
2
2

รวม
13
3
9
4
5
11
2
2

1

1
2
11

3
7
59

2
5
47

3
7
59

2

3
3
43

4
14
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ตารางที่ 5 ตารางแสดง รายนามอาจารยที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
อาจารย
ลาศึกษา
สาขา / มหาวิทยาลัย
1. นางสาวปาริชาติ ขําเรือง

ลาบางเวลา

2. นายเดช

ลาเต็มเวลา

ธรรมศิริ

3. นางสาวณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา

ลาเต็มเวลา

4. นางสาวรมเกลา
5. นางจีรวรรณ

ลาเต็มเวลา
ลาบางเวลา

ศิลธรรม
นกเอี้ยงทอง

การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสยาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ
วิทยาการคอมพิวเตอร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
CHONGQING UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. นางสาวชญาพรรธณ เนตรโพธิ์แกว
7. ผศ.ดร.สุภาณี
อินทนจันทน
8. นางหรรษา
คลายจันทรพงษ

ลาบางเวลา
ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยบานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9. นางสาวอรพินท บุญสิน
10. อาจารยพงษสันติ์ ตันหยง

ลาบางเวลา
ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

11. อาจารยณัชชา

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยรังสิต

13. อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

13. อาจารยดวงใจ

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ศิรินธนาธร

คงคาหลวง

ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
CHINA SCHOLARSHIP
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
สวนตัว
สวนตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
สวนตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
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ตารางที่ 6 บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
รายนามขาราชการ สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร

2

ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ

นิเทศศาสตร

3

ผศ.จงจิต ปญญชุณห

บัญชี

4

ผศ.ดร.จันทนา โรจนรุงศศิธร

การเงินและการธนาคาร

5
6

อาจารยชูเกียรติ ฤกษอุดม
ผศ.ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา

การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป

7
8
9
10

อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล
อาจารยปาริชาติ ขําเรือง
อาจารยแพรวพรรณ ตรีชั้น
อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล

เศรษฐศาสตร
บัญชี
บริหารทรัพยากรมนุษย
การจัดการทั่วไป

11

ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช

นิเทศศาสตร

30

คุณวุฒิสูงสุด
นศ.ม.(การหนังสือพิมพ)
ปร.ด. (การสื่อสารมวลชน)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
ค.บ. (ประวัติศาสตร)
บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)
DMS. (Management Science)
กศ.บ. (ประวัติศาสตร)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
DMS. (Management Science)
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล)
บธ.ม. (การตลาด)
DMS. (Management Science)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553

ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย

ระดับ
8

ผูชวยศาสตราจารย

8

ผูชวยศาสตราจารย

8

ผูชวยศาสตราจารย

8

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย

7
8

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย

7
8
7
7

ผูชวยศาสตราจารย

8

หมายเหตุ

ศึกษาตอ

ลําดับ
12
13
14
15

ชื่อ – นามสกุล
อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต
อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล
ผศ.ศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ
ผศ.ดร.สมใจ บุญทานนท

บัญชี
การเงินและการธนาคาร
เศรษฐศาสตร
การตลาด

16

ผศ.ดร.สุกรี

การจัดการทั่วไป

17

อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี

นิเทศศาสตร

18

ผศ.ดร.สุภาณี อินทนจันทน

บัญชี

19

ผศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท

การตลาด

20
21

รศ.โสรัจ กายบริบูรณ
อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล

22
23

อาจารยเดช ธรรมศิริ
ผศ.วรญา ทองอุน

แกวมณี

โปรแกรมวิชา

ตําแหนง
อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

ระดับ
7
7
8
8

ผูชวยศาสตราจารย

8

อาจารย

6

ผูชวยศาสตราจารย

8

ผูชวยศาสตราจารย

8

การเงินและการธนาคาร
บัญชี

คุณวุฒิสูงสุด
บธ.ม (การบัญชี)
พบ.ม. (บริหารธุรกิจการเงิน)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)
DMS. (Management Science)
พบ.ม. (บริหารงานบุคคล)
Ph.D. (Business)
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
นศ.ด.(นิเทศศาสตร)
บธ.ม. (การบัญชี)
DMS. (Management Science)
บธ.ม. (การตลาด)
DMS. (Management Science)
พบ.ม. (การบริหารการเงิน)
บช.ม. (การบัญชี)

รองศาสตราจารย
อาจารย

9
5

คอมพิวเตอรธุรกิจ
บริหารทรัพยากรมนุษย

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย

4
8
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31

หมายเหตุ

ลาศึกษาตอ

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
32

ชื่อ – นามสกุล

อาจารยผองใส สินธุสกุล
อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา
อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ
อาจารยดร.สุกฤตา ชัชวาลกิจกุล
อาจารยพงษสันติ์ ตันหยง
อาจารยดวงใจ คงคาหลวง
อาจารยรมเกลา ศิลธรรม
อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช
อาจารยณัชชา ศิรินธนาธร
อาจารยชญาพรรธณ เนตรโพธิ์แกว
อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย
อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ
อาจารยณัชชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา
อาจารย ดร.แสงแข บุญศิริ
อาจารยกุสุมา ชนะสุข
อาจารยสมใจ เภาดวง
อาจารยพันธิการ วัฒนกุล
อาจารยพงศสฎา เฉลิมกลิ่น

รายนามพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชา
คุณวุฒิสูงสุด

การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
การเงินและการธนาคาร
นิเทศศาสตร
นิเทศศาสตร
การตลาด
การตลาด
บัญชี
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอรธุรกิจ
บัญชี
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการทั่วไป

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารงานบุคคล)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
DM. (Communication Management)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การบัญชี)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
D.B.A.
คอ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (การบัญชี)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
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ตําแหนง

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

หมายเหตุ

ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ

ลําดับ

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ – นามสกุล

อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ
อาจารยอรพินท บุญสิน
อาจารยหรรษา คลายจันทรหงษ
อาจารยวีรศักดิ์ นาชัยดี
อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู
อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง
อาจารยมาลินี นาคใหญ
อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย
อาจารยธนพล ฐานาริยชัย
อาจารยไพโรจน รมบารมี
อาจารยธนาณัติ กลาหาญ
อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี
อาจารยบุษบงค สุวรรณะ
อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
อาจารย ดร.ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม
อาจารยวิมลรัตน ศรีรัตนกูล

โปรแกรมวิชา

คุณวุฒิสูงสุด

คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การตลาด
การจัดการทั่วไป
นิเทศศาสตร
ธุรกิจระหวางประเทศ
โลจิสติกส
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ธุรกิจระหวางประเทศ
บัญชี
โลจิสติกส
บริหารทรัพยากรมนุษย
บัญชี
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
เศรษฐศาสตร

วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
บธ.ม.(ธุรกิจระหวางประเทศ)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส)
คอ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ)
บธ.ม. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
บช.ม. (บัญชี)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส)
บธ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
บธ.ม. (บัญชี)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D.in Business Administration
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)
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ตําแหนง

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

หมายเหตุ

ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ

ลาศึกษาตอ

ตารางที่ 7 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
พนักงานราชการ สายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1 นางสุวรรณี วิชัยคําจร
ผูชวยเลขานุการคณะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวอุทัยวรรณ รุงทองนิรันดร
2 นางสาวลักขณา อินทาปจ
3 นางสาวสุกัญญา แตงตามพันธ
4 นายสรวิช พันธแจม
5 นางสาคร ปราสาร

สายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
ตําแหนง
เจาหนาที่ควบคุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่พิมพดีด
เจาหนาที่ควบคุมหองปฏิบัติการ
คนงาน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ตารางที่ 8 รายนามอาจารยพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อ - สกุล
ผศ.ชํานาญ อินทจักร
อาจารยสมศักดิ์ พรเจริญกูลกิจ
อาจารยสมชาย ธรรมโมหะเว
อาจารยสุรศักดิ์ ทองสิมา
อาจารยรมณ เปยระบุตร
อาจารยศรัญญา เรืองจุย
อาจารย ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน
อาจารยสุวรรณี วิชัยคําจร
อาจารยชัยยันต ชูตระกูร
อาจารยธวัช พิไลแสงสุรีย
อาจารยรุงยศ รุงเรืองอนันต
อาจารยธมนนท นาคะบุตร
อาจารยกรมิษฏ อิชยานันท
ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิ์แกว
อาจารยกฤษดา เชียรวัฒนสุข
อาจารยศิริพร คล้ําวิลัย
ผศ.พิภพ
สุวรรณรักษ
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วุฒิการศึกษา
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การเงิน การธนาคาร)
บธ.ม. (การจัดการบุคคล)
บธ.ม. (การและการบริหารองคการ)
บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล)
Doctor of management science
บธ.ม. (การจัดการ)
MBA. (MARKETING)
MBA. (MARKETING)
MBA. (GERNERIAL MANAGEMENT)
บธ.ม. (การจัดการ)
บธ.ม. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
D.P.A (Public Admin)
บธ.ม. (การจัดการ)
บธ.ม. (บริหารงานบุคคล)
บธ.ม. (บริหารงานบุคคล
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ชื่อ - สกุล
อาจารยวิรงรอง กุลพาณิชย
อาจารยพงศศักดิ์ พัฒนไพรสณฑ
อาจารยอภิชาติ จิวัจฉรานุกูล
อาจารยนงกรณ จิวัจฉรานุกูล
อาจารยศุทธนันทน นาบสกุล
อาจารยสุเมธ หวังสวางกุล
พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ์ ภักดีณรงค
อาจารยมนตรี
ศรีสุวรรณ
อาจารยวรัตถกริน โสมปาน
อาจารยบุญญพัฒน วิศาลสกุลวงศ
อาจารยภาวนา บํารุงสุข
อาจารยรัตนา
เลิศภิรมยลักษณ
อาจารยวิมล
ประคัลภพงศ
อาจารยลัดดาวัลย พัชรธรรม
อาจารยมานิตย
ลิมปสุรัช
อาจารยศิริพร สนคะมี
อาจารยพิไลวรรณ เนียมวัน
อาจารยธินี แพทยจรัส
อาจารยอังสนา พรหมสร
ผศ.เพลินพิศ
ทองดี
อาจารยสุรสีห
คลายบวร
อาจารยชัยวัฒน
ฟาเฟองวิทยากุล
อาจารยพวงทิพย วัฒนรุงเรืองยศ
อาจารยพรศิริ
สุขผอง
อาจารยพัทธนันท แสงจันทรวิบูลย
อาจารยพิจักษ
จันทวิโรจน
อาจารยพิรานันท
จันทวิโรจน
อาจารยรวีวรรณ
ธชีพันธ
อาจารยศิริพร
โรจนพิทักษกุล
อาจารยสมชาย เจือจาน
อาจารยภากร ศรีมโนภาษ
อาจารยสุดารัตน อินทรัตน
อาจารยวศรีอุดร แซอึ้ง

วุฒิการศึกษา
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
M.S.(Business Administration)
MBA. (Finance)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการ)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (บัญชี)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต)
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
บช.ม. (สอบบัญชี) น.บ. รป.ม.
บช.ม.
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
ศศ.ม. บริหารการศึกษา
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (บัญชี)
บธ.ม. (บัญชี)
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
คอ.ม. (สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
วท.ม. (สาขาการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดลอมและทรัพยากร)
วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
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ชื่อ - สกุล
อาจารยไพศาล
สุธีบรรเจิด
อาจารยอนุชา
ตุงคัษฐาน
อาจารยเสาวลักษณ อรามพงศานุวัต
อาจารยณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
อาจารยชาติชาย ภูสวาง
อาจารยรวิทัต ภูหลํา
อาจารยวิเชษฐ
แสงดวงดี
อาจารย ดร.ศศิธร ยุวโกศล
อาจารยมณฑาวดี พูลเกิด
อาจารย ดร.อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ
อาจารย ดร.กมลวรรณ โลหสิวานนท
นาวาโท ดร.อนุชา มวงใหญ
อาจารยประไพพรรณ ธงอินเนตร
อาจารย ดร.วรัต อินทสระ
อาจารยอมราพร จีลากุลชนิต
อาจารยจตุรงค ดวงจินดา
อาจารยศุภพล กิจศรีนภดล
อาจารยประพาส นวลเนตร
อาจารยสมยศ เกียรติอรามกุล
ผศ.ปรีชา พูลสวัสดิ์
อาจารยพีรเชฐ รอดเหตุภัย
รศ.ดร.อภินันท จันตะนี
ผศ.จินตนา เวชมี
อาจารย ดร.จิรพันธ สกุณา
รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน
อาจารย ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ
ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ
รศ.ดร.ประสงค แสงพายัพ
รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
รศ.จีราภรณ สุธัมมสภา
อาจารยเพ็ญศิริ ศิวิโรจน
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วุฒิการศึกษา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คอ.ม. (สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
M.S. (Master of Information System)
M.Sc (Information Science and Engineering)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
นศ.ด. (นิเทศศาสตร)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
Doctor of Education (Higher Education)
Doctor of Education (Higher Education)
Ph.D. (Social Administration)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
Doctor of Management (Communication Management)
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
นศ.ม. (วิทยุโทรทัศนสื่อสารมวลชน)
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
นศ.ม. (โฆษณา)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)
Ph.D. (Management)
คม. (สถิติการศึกษา)
Ph.D. (การบริหารเชิงกลยุทธและธุรกิจระหวางประเทศ)
Ph.D. (การบริหารและการจัดการ)
Ph.D. (Statistics)
บธ.ม. (บัญชีการเงิน)
D.B.A. (International)
D.B.A. (Marketing)
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)
พณ.ม. (บริหารธุรกิจ)
MBS. (Business Systems)
วทม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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6. นักศึกษา
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 มีนักศึกษาทั้งหมด 3,812
คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2,768 คน ภาค กศ.พป. 1,044 คน ดังนี้
ตารางที่ 9 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2553
นักศึกษา
จํานวน
รอยละ
ปริญญาตรี ภาคปกติ
2,768
72.60
ปริญญาตรี ภาค กศ.พป.
1,045
27.40
รวมนักศึกษา
3,813
100
ตารางที่ 10 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา
โปรแกรมวิชา
ภาคปกติ
1. การจัดการทั่วไป
589
2. การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
140
3. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
143
มนุษย)
4. การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
219
5. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
546
6. การบัญชี
432
7. นิเทศศาสตร
539
8. การบริหารธุรกจิ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
79
9. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการ
81
โลจิสติกส)
รวม
2,768
ตารางที่ 11 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชั้นป
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ภาคปกติ
880
719
561
ภาค กศ.พป.
286
317
315
รวม
1,166
1,036
876

ภาค กศ.พป.
458
-

รวม
1,047
140

รอยละ
27.46
3.67

36

179

4.70

52
235
197
67
-

271
781
630
606
79

7.11
20.48
16.52
15.89
2.07

-

81

2.14

1,045

3,813

100.00

ชั้นปที่ 4

รวม

608
127
735

2,768
1,045
3,813
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ตารางที่ 12 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โปรแกรมวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 5
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 6
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 7
รวม

จํานวน
7
6
8
21

ตารางที่ 13 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับผูบริหาร)
โปรแกรมวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 3
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 4
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 5
รวม

จํานวน
18
11
10
39

ตารางที่ 14 สรุปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษา
จํานวน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร)
39
รวมนักศึกษา
60

รอยละ
35
65
100

ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

7. งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2553 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจายทั่วไป
เปนงบประมาณแผนดิน 2,177,330 บาท งบดําเนินงาน(เงินรายได) 4,137,870 บาท และงบบัณฑิตวิทยาลัย
497,400 บาท
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ตารางที่ 15 งบประมาณประจําป 2553
หมวดรายจาย
งบประมาณ (งานพัฒนา)
งบประมาณแผนดิน
2,177,330.00
งบดําเนินงาน(เงินรายได)
4,137,870.00
งบบัณฑิตวิทยาลัย
497,400.00
รวม
6,812,600.00

รอยละ
31.96
60.74
7.30
100.00

ตารางที่ 16 เงินงบประมาณ งบดําเนินการ (งานพัฒนา) จําแนกตาม คณะและโปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
งบประมาณ (บาท) รอยละ
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
3,711,670
54.48
การจัดการทั่วไป
566,760
8.31
การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
133,000
1.95
การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
155,500
2.28
การบริหารธุรกิจ การตลาด)
179,865
2.64
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
371,950
5.46
การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
343,400
5.04
นิเทศศาสตร
513,055
7.53
การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
120,000
1.76
การบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
220,000
3.23
บัณฑิตวิทยาลัย
497,400
7.30
รวม
6,812,600.00
100.00
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8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่จัดทําขึ้นเพื่อติดตาม
การตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการและโครงการใน
ภาพรวมของคณะฯ โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การ
ตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ทั่วทั้งคณะฯ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มี 2 ระบบ ไดแก ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกวา สมศ.
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 เปนรายงานที่เสนอขอมูล จํานวน 10
องคประกอบ 25 ตัวบงชี้ ไดแก
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
ระดับ < 1.50 = การดําเนินงานของคณะยังไมไดคุณภาพ
ระดับ 1.51-2.00 = การดําเนินงานของคณะไดคุณภาพในระดับพอใช
ระดับ 2.01-2.50 = การดําเนินงานของคณะไดคุณภาพในระดับดี
ระดับ 2.51-3.00 = การดําเนินงานของคณะไดคุณภาพในระดับดีมาก
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กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการประกอบดวย
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและกําหนดความรับผิดชอบในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร
2. มีเกณฑ / ตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร ของคณะวิทยาการจัดการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได
3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางคณะฯ กับบุคคล / องคกร
4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิทยาการจัดการเผยแพรตอสังคมภายนอก
คณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2553
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาณี
3. อาจารย ดร.มาริษา
4. อาจารยจันทนา
5. อาจารยไพโรจน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
7. อาจารย ดร.ไพรัช
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
10. อาจารยวันเพ็ญ
11. ผูชวยศาสตราจารยวรญา

ฉิมะสังคนันท
อินทนจันทน
สุจิตวนิช
พงศสิทธิกาญจนา
รมบารมี
พงศสิทธิกาญจนา
มากกาญจนกุล
รุจิโชค
บุญทานนท
คงวัฒนกุล
ทองอุน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553
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12. อาจารยสิริพงศ
13. อาจารยพงศสฎา
14. อาจารยพิชามญชุ
15. อาจารยสมพล
16. อาจารยชญาพรรธณ
17. อาจารยกุสุมา
18. อาจารยสุทิศา
19. อาจารยขวัญยุพา
20. อาจารยบุษบงค
21. อาจารยมาลินี
22. อาจารยหรรษา
23. อาจารยพิมพนารา
24. อาจารยศานติ
25. อาจารยกนกพัชร
26. อาจารยกิตติพงษ
27. อาจารยอรพินท
28. อาจารยจันจิราภรณ
29. อาจารยสมใจ
30. อาจารยผองใส
31. อาจารยดวงใจ
32. นางสุวรรณี

ไชยชนะ
เฉลิมกลิ่น
เลิศวัฒนพรชัย
สุขเจริญวงศ
เนตรโพธิ์แกว
ชนะสุข
ไพบูลยวัฒนกิจ
ศรีสวาง
สุวรรณะ
นาคใหญ
คลายจันทรพงษ
พิบูลจิระกานต
ดิฐสถาพรเจริญ
วงศอินทรอยู
ภูพัฒนวิบูลย
บุญสิน
ปานยินดี
เภาดวง
สินธุสกุล
คงคาหลวง
วิชัยคําจร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและชวยเลขานุการ
กรรมการและชวยเลขานุการ
กรรมการและชวยเลขานุการ

บทบาทหนาที่คณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา
1. กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ
2. จัดทําคูมือประกันคุณภาพ
3. ใหความรูแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกอาจารยและบุคลากรในคณะ
4. ตรวจติดตามคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ
5. ประสานงาน กํากับ ติดตาม การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับโปรแกรม วิชา
และระดับคณะ
6. ประสานงาน สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
42

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2552
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาณี
อินทนจันทน
กรรมการ
3. อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
กรรมการ
4. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
กรรมการ
5. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
กรรมการ
7. อาจารย ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา
รุจิโชค
กรรมการ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
กรรมการ
10. อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
กรรมการ
11. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
กรรมการ
12. อาจารยสิริพงศ
ไชยชนะ
กรรมการ
13. อาจารยพงศสฎา
เฉลิมกลิ่น
กรรมการ
14. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
กรรมการ
15. อาจารยสมพล
สุขเจริญวงศ
กรรมการ
16. อาจารยชญาพรรธณ
เนตรโพธิ์แกว
กรรมการ
17. อาจารยกุสุมา
ชนะสุข
กรรมการ
18. อาจารยสุทิศา
ไพบูลยวัฒนกิจ
กรรมการ
19. อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง
กรรมการ
20. อาจารยบุษบงค
สุวรรณะ
กรรมการ
21. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
กรรมการ
22. อาจารยหรรษา
คลายจันทรพงษ
กรรมการ
23. อาจารยพิมพนารา
พิบูลจิระกานต
กรรมการ
24. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
กรรมการ
25. อาจารยกนกพัชร
วงศอินทรอยู
กรรมการ
26. อาจารยกิตติพงษ
ภูพัฒนวิบูลย
กรรมการ
27. อาจารยอรพินท
บุญสิน
กรรมการ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553
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28. อาจารยจันจิราภรณ
29. อาจารยสมใจ
30. อาจารยผองใส
31. อาจารยดวงใจ
32. นางสุวรรณี

ปานยินดี
เภาดวง
สินธุสกุล
คงคาหลวง
วิชัยคําจร

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและชวยเลขานุการ
กรรมการและชวยเลขานุการ
กรรมการและชวยเลขานุการ

บทบาทหนาที่คณะกรรมการดานประกันคุณภาพการศึกษา
1. สรางความเขาใจและประชาสัมพันธเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรใหคณะ
ใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดงบประมาณหรืออํานวยการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ใหบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรของคณะ
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรายงานตอมหาวิทยาลัย ประสานงานและจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวของเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

9. การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระดับปริญญาตรี
การจัดการเรียนการสอน ใชระบบการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งนี้อาจจะมีภาคฤดูรอน
ได โดยมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ ชวงการศึกษามี
กําหนดเวลาเปดการเรียนการสอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท เปนการเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียนวันเสารและ
อาทิตย แผนการเรียน เปนแผน ก. (วิทยานิพนธ) และแผน ข.
2. ระบบการจัดการเรียนการสอน
2.1 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มี 2 ภาค คือ
 ภาคปกติ เปดการเรียนการสอนในเวลาราชการ วันจันทร – ศุกร ในระบบ 2 ภาค
การศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห (ไมรวมสอบปลายภาค)
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 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) เปดการเรียนการสอนในวันเสารและอาทิตย
ในระบบ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ15 สัปดาห (ไมรวมสอบปลายภาค)
2.2 มีการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร
2.3 กรรมการโปรแกรมวิชาบริหารหลักสูตรและจัดอาจารยสอนในวิชาตางๆ
2.4 อาจารยผูสอน ประกอบดวย อาจารยประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย
พิเศษ และวิทยากร โดยการสอนแตละรายวิชาอาจารยผูสอนจะตองปฏิบัติ ดังนี้
1.4.1 จัดทําแนวการสอน ( Course Syllabus )
1.4.2 สอนดวยเทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
1.4.3 จัดกิจกรรม/ทดสอบ คะแนนพัฒนาการ เก็บคะแนนระหวางเรียน
1.4.4 แจงผลคะแนนการจัดกิจกรรม/ทดสอบระหวางภาคเรียน
1.4.5 สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน
1.4.6 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย ทุกภาคเรียน
2.4.7 อาจารยนําผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนสําหรับภาคเรียนใหม
2.4.8 อาจารยทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการสอนใหมีคุณภาพมากขึ้น
3. การประเมินผลการศึกษา ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการปะเมินผล
การศึกษา
4. ระบบอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาทุกหลักสูตรมีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ อาจารยที่ปรึกษา
ชุมนุม อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดแก การศึกษาดูงาน การฝกอบรม/ สัมมนา การฝกภาคสนาม
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ คายอาสาพัฒนา
6. การพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เชน การศึกษาตอ การจัดทําผลงานทาง
วิชาการ และ การศึกษาดูงาน ฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ทั้งในประเทศและตางประเทศมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
7. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบดวย
7.1 การบริหารหลักสูตร มีการบริหารที่เปนระบบมีการควบคุมและกํากับดูแลการตรวจสอบ
การประเมิน และการปรับปรุง เพื่อใหเกิดคุณภาพ
7.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เชน อุปกรณและเครื่องมือดานนิเทศศาสตร
คอมพิวเตอร และอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพื่อการสอน
7.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ดวยระบบอาจารยที่ปรึกษาและมีการ
ประเมินอาจารยที่ปรึกษาทุกปการศึกษา
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7.4 การสํารวจติดตามการมีงานทํา ปละ 1 ครั้ง และ การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ทุก 5 ป/ 1 ครั้ง เพื่อสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน
8. การปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
8.1 หลักสูตรจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย เปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป
8.2 มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
8.3 การปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรจะตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
8.4 คณะวิทยาการจัดการมีแผนงาน/ โครงการการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
8.4.1 หลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอน) จะตอง
สอดคลองกับนโยบาย ของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ และความ
ตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
8.4.2 หลักสูตรปรับปรุง
8.4.2.1 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย เปนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่เปดสอนซึ่ง
ปรับปรุงในระดับ รายวิชา เชน การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา
โดยไมกระทบโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
8.4.2.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง เปนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่เปดสอน ซึ่ง
ปรับปรุง สาระสําคัญของหลักสูตรเชน วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อ
ปริญญา เนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา
9. โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรที่พัฒนาใหมจะตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด เชน โครงสรางหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548 กําหนดจํานวนหนวยกิตระดับปริญญาตรี ( 4 ป) มีจํานวน
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 84 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
10. ขั้นตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
10.1 การวิจัยความตองการของตลาดแรงงานหรือการประเมินการใชหลักสูตร เพื่อนํามาสูการ
พัฒนาหลักสูตร
10.2 จัดทํารางหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม
10.3 คณะกรรมการประจําคณะพิจารณากลั่นกรอง รางหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม
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10.4 คณะเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหมตอสภาวิชาการ
10.5 สภาวิชาการเสนอเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหมตอสภามหาวิทยาลัย
10.6 มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม ใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเห็นชอบและเสนอ ก.พ. ตอไป
10. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึง
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้
1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
3. เปนผูมีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ
4. เปนผูมีความรูพื้นฐานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานได
5. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม และดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
บัณฑิตโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ตองเปนบัณฑิตที่มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มี
ความขยันอดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนาตนเองเพื่ออยูในสังคม
ได และมีทักษะการเรียนรูในวิชาชีพ มีความเปนผูนําตลอดจนตองมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรและเครื่องคํานวณ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
มีความรูอยางลึกซึ้งเรื่องทฤษฎีวิชาการ โดยสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสรางความเจริญเติบโต
ใหกับธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ และรูจักการแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบ รวมถึงการมีคุณธรรม
และจริยธรรมในวิชาชีพ
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษยสัมพันธที่ดี
3. มีวิสัยทัศนและคิดเปน
4. มีความคิดริเริ่มและสนใจใฝรูวิชาชีพและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีไดอยางนอย 1 โปรแกรมได เชน
Express Business Plus
6. สามารถใชโปรแกรมสํานักงานได เชน Microsoft word Microsoft Excel
7. มีทักษะในการใชเครื่องคํานวณ
8. สามารถวิเคราะหรายการคาไดถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
9. สามารถจัดทํารายงานภาษีได เชน รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ แบบ ภ.พ.30
10. สามารถจัดทํางบการเงินไดตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
11. มีความรูความเขาใจดานศัพทบัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
12. รูและเขาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
13. ตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอสังคม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการ ทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางดานการเงินและการธนาคาร
2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
3. เปนผูมีความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค และวิเคราะหอยางเปนระบบ
4. เปนผูที่มีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เครื่องคํานวณและภาษาอังกฤษ
เพียงพอที่จะใชงานได
5. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม
6. มีความเปนผูนํา และสามารถนําความรูไปใชในทักษะการเรียนรูในวิชาชีพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
1. เปนผูที่มีความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางแทจริง
2. มีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมสําหรับการประกอบวิชาชีพ
3. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4. เปนผูมีความรูพื้นฐานดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานและสามารถใช
ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
1. สามารถนําเทคโนโลยีมาจัดการสารสนเทศในกิจการได
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจได
3. สามารถเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรอยางนอย 1 ภาษา
4. สามารถมีความรูและทักษะการใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
6. สามารถออกแบบระบบงานดานธุรกิจเบื้องตน
7. มีความสามารถในการใชภาษาสากลอยางนอย 1 ภาษา
8. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและตอสังคม
9. มีความสามารถในการรับสงขอมูลผานระบบเครือขาย
10. มีบุคลิกภาพดี
11. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในงานที่รับผิดชอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
1. มีความรูในทางทฤษฎี หลักการทางนิเทศศาสตร และขาวสารขอมูลโดยรูลึก รูกวาง รูจริงรูทัน
สามารถวิเคราะห และเขาใจวิธีการประยุกตใชอยางเหมาะสม
2. มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตรทั้งกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคล
และกระบวนการสื่อสารมวลชน โดยสามารถใชสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
3. มีทัศนคติเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร สํานึกรักในวิชาชีพ มีความรูสึกนึกคิดที่จะใชขอมูล
ขาวสารและกระบวนการทางวิชาชีพ สรางสรรคผลงานโดยสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
4. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย รับผิดชอบ อดทน สูงาน มองโลกอยางเปนกลาง
โดยยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชานิเทศศาสตร คลองแคลว กระฉับกระเฉง มีลักษณะความเปน
ผูนําอยูในตัว
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส
การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของโปรแกรม
วิชา และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชา จึง
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้
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1. มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการดานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
2. มีทักษะในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส
3. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมประยุกตดานโลจิสติกส
4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย การรักษา
สิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของโปรแกรม
วิชา และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชา จึง
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้
ดานความรู
1. บัณฑิตเปนผูมีความรูดานธุรกิจทองถิ่นมุงสูธุรกิจระหวางประเทศ
2. บัณฑิตเปนผูมีความรูดานภาษาอังกฤษและจีน
3. บัณฑิตเปนผูมีกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ตลอดเวลาอยางตอเนื่อง
ดานทักษะ
1. บัณฑิตมีทักษะดานธุรกิจทองถิ่นมุงสูธุรกิจระหวางประเทศ
2. บัณฑิตเปนผูมีทักษะดานภาษาอังกฤษและจีน
3. บัณฑิตมีทักษะทางธุรกิจ
ดานลักษณะ
1. บัณฑิตเปนผูมีจริยธรรม และคุณธรรม
2. บัณฑิตมีบุคลิกภาพที่ดี
3. บัณฑิตเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี
4. บัณฑิตเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง
5. บัณฑิตเปนผูที่กลาคิดกลาตัดสินใจ
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11. อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ที่คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบดูแลมี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และหอประชุมเอ 3
อาคารเรียน เอ 6 เปนอาคารแบบ ร.4 จํานวน 3 ชั้น สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2521ดวยงบประมาณ 2,850,000
บาท สวนหอประชุม เอ 3 เปนหอประชุมความจุ 100 ที่นั่ง
สํานักงานคณะตั้งอยูที่อาคาร เอ 6 ชั้นลาง โดยมีหองตางๆ จําแนกตามการใชสอย ดังนี้
1. หองเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวน 4 หอง
2. หองปฏิบัติการ
จํานวน 8 หอง
2.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
จํานวน 4 หอง
2.2 หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร
จํานวน 2 หอง
2.3 หองปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร
จํานวน 1 หอง
2.4 หองปฏิบัติการบัญชี
จํานวน 1 หอง
3. หองประชุม
จํานวน 2 หอง
4. หองพักอาจารย
จํานวน 6 หอง
ตารางที่ 17 หองปฏิบัติการและครุภัณฑประจําหอง
หองปฏิบัติการ / ผูควบคุมดูแล
จํานวนหอง
1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
/ สํานักงานคณะฯ

4

2. หองปฏิบัติการการบัญชี
/ โปรแกรมวิชาฯ การบัญชี
หองปฏิบัติการ / ผูควบคุมดูแล

1

3. หองปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร/
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร

ครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอร
- Printer
- เครื่อง LCD
- HUB
- กระดานไฟฟา
- เครื่องคอมพิวเตอร

จํานวนหอง
1

ครุภัณฑ
-

เครื่องคอมพิวเตอร
โทรทัศน
เครื่องคํานวณ
เครื่องเลน VDO
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ตารางที่ 17 หองปฏิบัติการและครุภัณฑประจําหอง (ตอ)
หองปฏิบัติการ / ผูควบคุมดูแล
จํานวนหอง
4. หองปฏิบัติการนิเทศศาสตร
/ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

2

5. หองประชุม
/สํานักงานคณะฯ

2

6.หองเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท/
สํานักงานคณะฯ

4

สถานที่ตั้ง
ที่ตั้ง
โทรศัพท/โทรสาร
Email:
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ครุภัณฑ
- โทรทัศนสี
- เครื่องอบกระดาษอัดภาพ
- ตูอบฟลม
- เครื่องอัดขยายภาพสี
- เครื่องลางฟลมสไลด
- ชุดไฟเซ็ฟไลท
- เครื่องคอมพิวเตอร
- ชุดเครื่องเสียง
- คอมพิวเตอร
- เครื่อง LCD
- จอไฟฟา
- ชุดเครื่องเสียง
- เครื่องเลน DVD
- โทรทัศน
- คอมพิวเตอร
- จอไฟฟา
- Printer
- เครื่อง LCD

คณะวิทยาการจัดการ อาคาร เอ 6 เลขที่ 85 หมู 3 ถนนมาลัยแมน
ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 73000
0 3426 1068
www.npru.ac.th

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553

12. สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา (ปการศึกษา 2552)
และเปาหมายในปปจจุบัน (ปการศึกษา 2553)
จากการรายงานผลการดําเนินงานการประเมินผลตนเอง ของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งการ
วิเคราะหจุดแข็ง / จุดออน และแนวทางพัฒนาปรับปรุงของคณะวิทยาการจัดการ ตามตัวบงชี้ในแตละ
องคประกอบคุณภาพ ในหัวขอนี้เปนการสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ
และแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งสรุปวิธีการเสริมจุดแข็ง ปรับปรุงจุดออน เพื่อคุณภาพการศึกษา
ที่ดียิ่งขึ้น การจัดการแผนการพัฒนา และการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต
ดังนี้
ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
1.1
1.2

เปาหมาย

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ระดับ 5
85 %
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4
-10% - + 10%
ป.เอก >20% และ ป.ตรี < 5%

2.6
2.7
2.8
2.9

ศ + รศ. + ผศ.  40%
ระดับ 4
3 ขอ
80 %

2.10
2.11
2.12
3.1

75 %
3.5
0.016
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 7

คะแนนประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ระดับ 7
97.98
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 4
รอยละ 92
ป.เอก 20.00
ป.ตรี 3.33

คะแนน
3
3
3.00
2
3
2
1
2

รอยละ 23.34
ระดับ 4
3 ขอ
รอยละ 76.69

1
3
2
2

รอยละ 58.80
3.72
รอยละ 0

1
3
0
1.83
3

ระดับ 8
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ตัวบงชี้ที่
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
9.1
9.2
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เปาหมาย
ระดับ 4
คะแนนเฉลี่ย
มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอ
มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอ
5,000 บาท
5%
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 5
25 %
35 %

คะแนนประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ระดับ 4
6 ขอ
4 ขอ
28,021.80 บาท
1.80%
ระดับ 7
66.66 %
รอยละ
60.00
92.50%
2 แหลง

85 %
 2 แหลง
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 3
คะแนนเฉลี่ย
มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอ
ระดับ 3
ระดับ 2
มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก
มีการดําเนินการอยางนอย 2 ขอแรก
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
0.5 %
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก
มีการดําเนินการ 7 ขอแรก
คะแนนเฉลี่ย
มีการดําเนินการ 4 ขอ
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก
คะแนนเฉลี่ย
มีการดําเนินการ 5 ขอแรก

5 ขอ
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 5
ระดับ 2
ระดับ 1
0
ระดับ 4
ระดับ 8

มีการดําเนินการ 5 ขอแรก

ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 7
4 ขอ
ระดับ 7

คะแนน
3
3.00
3
2
3
1
2.50
3
3
3
3
1
2.60
3
3.00
3
2
1
3
2
1
0
2
3
1.89
3
3
3.00
3
2
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ตัวบงชี้ที่

คะแนนประเมิน

เปาหมาย

9.3

มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

10.1
10.2

คะแนนเฉลี่ย
มีการดําเนินงาน 3 ขอ
มีกิจกรรม 1 ดาน
คะแนนเฉลี่ย

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 4

คะแนน
3

4 ขอ
3 ดาน

2.67
2
3
2.50

คะแนนเฉลี่ยรวม

2.60

ตารางสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
มาตรฐาน
การอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2.9
ตัวบงชี้ที่ 2.10

เปาหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑสกอ.)

รอยละ 80

รอยละ 76.69

2

รอยละ 75

ตัวบงชี้ที่ 2.11

3.50

ตัวบงชี้ที่ 2.12

รอยละ 0.016

รอยละ 58.80
3.72
รอยละ 0

1
3
0

เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2

ระดับ 5

ระดับ 7

3

รอยละ 85

รอยละ 97.98

ตัวบงชี้ที่ 2.7

ระดับ 4

ตัวบงชี้ที่ 7.1

มีการดําเนินการ
อยางนอย 3 ขอ
ระดับ 3

ระดับ 4
ระดับ 5

3
3
3

ระดับ 3
ระดับ 5

2
3

ระดับ 2

2

ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 7.5

1.5

มีการดําเนินการ
อยางนอย 3 ขอแรก
มีการดําเนินการ
อยางนอย 2 ขอแรก
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มาตรฐาน
การอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.6
ตัวบงชี้ที่ 7.7
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 8.2
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.2
ตัวบงชี้ที่ 9.3

ผลการดําเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑสกอ.)

มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก
รอยละ 0.50

ระดับ 1

1

0
ระดับ 4

0
2

ระดับ 8

3

ระดับ 7

3

4 ขอ

3

ระดับ 7

3

ระดับ 4

2

ระดับ 4

3

มีการดําเนินการ
4 ขอแรก
มีการดําเนินการ
7 ขอแรก
มีการดําเนินการ
4 ขอ
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก
มีการดําเนินการ
5 ขอแรก
มีการดําเนินการ
5 ขอแรก
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
ตัวบงชี้ที่ 2.1

ระดับ 5

ระดับ 6

2

ตัวบงชี้ที่ 2.2

ระดับ 5

ตัวบงชี้ที่ 2.3

ระดับ 4

ตัวบงชี้ที่ 2.4

3
2
1

ป.เอก 0.00
ป.ตรี 3.33

2

ตัวบงชี้ที่ 2.6

-10% + 10%
ป.เอก
>20%
และป.ตรี < 5%
ศ + รศ. + ผศ.  40%

ระดับ 7
ระดับ 4
รอยละ 92.00

ตัวบงชี้ที่ 2.8

3 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 3.1

ระดับ 7

ตัวบงชี้ที่ 3.2

ระดับ 4

รอยละ 23.33
3 ขอ
ระดับ 8
ระดับ 4

1
2
3
3

ตัวบงชี้ที่ 2.5
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เปาหมาย1

2.44
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เปาหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑสกอ.)

6 ขอ

3

ตัวบงชี้ที่ 4.3

มีการดําเนินการ
อยางนอย 3 ขอ
5,000 บาท

ตัวบงชี้ที่ 4.4

รอยละ 5

ตัวบงชี้ที่ 5.1

ระดับ 5

ตัวบงชี้ที่ 5.2

รอยละ 25

ตัวบงชี้ที่ 5.3

รอยละ 35

ตัวบงชี้ที่ 5.4

รอยละ 85

ตัวบงชี้ที่ 5.5

 2 แหลง

ตัวบงชี้ที่ 6.1

ระดับ 3

28,021.80 บาท
รอยละ 1.80
ระดับ 7
รอยละ 66.66
รอยละ 60.00
รอยละ 92.50
2 แหลง
ระดับ 4

3
1
3
3
3
3
1
3

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.1

เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยคะแนนรวม
ทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน

2.33
มีการดําเนินการ
อยางนอย 3 ขอ

3 ขอ

3

ระดับ 2

ระดับ 2

1
2.00
2.07
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ตารางสรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เปาหมาย แผนการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดออน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา

เปาหมาย
ระยะสั้น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต

1.50

อาจารยในคณะฯยังไมได
เขียนเอกสารตําราเพื่อขอ
ตําแหนงทางวิชาการมาก
นัก เนื่องจากเปนอาจารย
ใหม อายุงานยังไมครบ 5 ป
ยังไมสามารถขอผลงานได

1 ป

คณะฯ มีนโยบาย
สนับสนุนใหอาจารยทุก
คนขอผลงานทางวิชาการ

มาตรฐานที่ 2 ก มาตรฐาน
ดานการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา

2.44

1 ป

: ก มาตรฐานดาน
ธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา

2.44

คณะวิทยาการจัดการได
ดําเนินการครบทุกตัวบงชี้
และตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับ 7 โดยรอยละของการ
บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด คิดเปนรอยละ
94.30
คณะวิทยาการจัดการได
ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณประจําปทุกป
การศึกษา และดําเนิน
โครงการโดยมอบหมายให
แตละโปรแกรมวิชาเปน
ผูดําเนินการรวมกับคณะ
หรือตามโครงการของแต
ละโปรแกรมวิชา

ควรมีการดําเนินการตาม
แผนใหครบถวนทุก
กิจกรรมตามที่ไดกําหนด
ไวในแผนปฏิบัติการของ
แตละโปรแกรมวิชา อัน
จะสงผลใหงานประกัน
คุณภาพของคณะบรรลุ
เปาหมาย
คณะฯ จะมุงเนนการ
จัดสรรงบประมาณ
ประจําปทุกปการศึกษา
และดําเนินโครงการ
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1 ป
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มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดออน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา

เปาหมาย
ระยะสั้น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา

มาตรฐานที่ 2 ข มาตรฐาน
ดานการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา
: ข มาตรฐานดาน
พันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา

2.33

คณะวิทยาการจัดการ
สนับสนุนใหอาจารยและ
นักศึกษาไดมีสวนรวมใน
การใหบริการวิชาการแก
สังคมมากยิ่งขึ้นไปทุก ๆ ป
อยางตอเนื่อง

1 ป

แผนระยะสั้นจัดอยูใน
กิจกรรมและโครงการแต
ละปและแผนระยะยาวจัด
อยูในแผนของ
มหาวิทยาลัยและแผน
ยุทธศาสตรของคณะ
วิทยาการจัดการและ
โปรแกรมวิชาตาง ๆ

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐาน
ดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคม
แหงการเรียนรู

2.00

- คณะวิทยาการจัดการ มี
ระบบบริหารจัดการที่เนน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด คลองตัว โปรงใส
และตรวจสอบได

1 ป

คณะวิทยาการจัดการ ควร
พัฒนาโดยเปดโลกกวาง
ใหแกอาจารยและ
บุคลากร เพื่อกระตุนให
เกิดองคกรแหงการเรียนรู

- ทํางานตามแผนงานและ
แผนปฏิบัติการที่วางไว มุง
ที่จะเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
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สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เปาหมาย และแผนการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ สรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพัฒนา รวมทั้ง
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต และกําหนดแผนการพัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการในอนาคตใหสอดคลองกับเปาหมาย จําแนกตามแตละองคประกอบคุณภาพ และ จําแนกตามแตละ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เปาหมาย และแผนการพัฒนา
โปรแกรมวิชาจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ

3.00

องคประกอบที่ 2 การ
เรียน
การสอน

1.83
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จุดแข็ง จุดออน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา
คณะวิทยาการจัดการได
ดําเนินการครบทุกตัวบงชี้และ
ตามเกณฑมาตรฐานระดับ 7
โดยรอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด คิดเปน
รอยละ 94.30
อาจารยในคณะฯยังไมไดเขียน
เอกสารตําราเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการมากนัก เนื่องจาก
เปนอาจารยใหม อายุงานยังไม
ครบ 5 ป ยังไมสามารถขอ
ผลงานได

เปาหมาย
ระยะสั้น/
ระยะยาว
คณะวิทยาการจัดการจะ
ดําเนิน-การ
ใหครบทุกตัว
บงชี้และตาม
เกณฑ
มาตรฐานใหดี
ยิ่งขึ้น
1 ป

แผนการพัฒนา

ควรมีการดําเนินการตามแผน
ใหครบถวนทุกกิจกรรมตามที่
ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การของแตละโปรแกรมวิชา
อันจะสงผลใหงานประกัน
คุณภาพของคณะบรรลุ
เปาหมาย
คณะฯ มีนโยบายสนับสนุน
ใหอาจารยทุกคนขอผลงาน
ทางวิชาการ
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องคประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

องคประกอบที่ 3
กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา

3.00

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

2.50

องคประกอบที่ 5 การ
บริการวิชาการแกสังคม

2.60

จุดแข็ง จุดออน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา
คณะฯและโปรแกรมวิชาฯ มี
การจัดทําแนวทางสงเสริมการ
จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการ
สงเสริมใหสถาบันและ
องคการนักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการมีแหลง
ใหบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เพียง
1 แหงและเปนการดําเนินการ
รวม และมีอาจารยไดเขาไป
เปนกรรมการในลักษณะนี้ของ
มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการสนับสนุน
ใหอาจารยและนักศึกษาไดมี
สวนรวมในการใหบริการแก
สังคม โดยจัดโครงการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ อันจะ
นําไปสูการแกไขปรับปรุง
เพื่อใหสนองตอบตอความ
ตองการของสังคม และชุมชน
ตอไปทุก ๆ ป อยางตอเนื่อง

เปาหมาย
ระยะสั้น/
ระยะยาว
1 ป

แผนการพัฒนา

คณะฯและโปรแกรมวิชาฯ มี
การสงเสริมให จัดกิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมให
มากขึ้น

5 ป

พัฒนาแหลงใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติ

1 ป

คณะวิทยาการจัดการ ควร
สรางแหลงใกบริการทาง
วิชาการและสรางศูนยพัฒนา
ฝกประสบการณวิชาชีพ
เพื่อใหเกิดการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
ใหอาจารยของคณะวิทยาการ
จัดการ มีสวนรวม เพื่อให
คําปรึกษาและใหบริการทาง
วิชาการในหลักสูตรตาง ๆ ที่
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61

องคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

62

คะแนน
ประเมิน

3.00

จุดแข็ง จุดออน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา

คณะฯ มีการกําหนดนโยบายที่
ชัดเจน ปฏิบัติได และมี
แผนงานรอง รับชัดเจน มีการ
กําหนดกิจกรรมและโครงการที่
เปนประโยชน สอด คลอง กับ
แผนงานและดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง มีการบูรณาการ
งานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดาน
อื่นๆ เชน ดานการสอน และมี
การสงเสริมดานศิลปวัฒน
ธรรมในระดับชาติ

เปาหมาย
ระยะสั้น/
ระยะยาว

1 ป

แผนการพัฒนา

เกี่ยวของ กับความตองการ
ของสังคมชุมชน และจัดทํา
วารสารวิชาการเพื่อเผยแพร
ความรูและทักษะวิชาชีพแก
สังคม ชุมชน และทองถิ่น
ตอไป แผนระยะสั้นจัดอยูใน
กิจกรรมและโครงการแตละป
และแผนระยะยาวจัดอยูใน
แผนของมหาวิทยาลัยและ
แผนยุทธศาสตรของคณะ
วิทยาการจัดการและ
โปรแกรมวิชาตาง ๆ
คณะฯจะนําผลการประเมิน
และผลการวิเคราะห มาปรับ
ปรุงและพัฒนาระบบ และ
กลไกในการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมใหมีประ สิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น
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องคประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดออน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา

องคประกอบที่ 7 การ
บริหารและการจัดการ

1.89

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบ
บริหารจัดการที่เนน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด คลองตัว โปรงใสและ
ตรวจสอบได ทํางานตาม
แผนงานและแผนปฏิบัติการที่
วางไว มุงที่จะเปนองคกรแหง
การเรียนรู มีระบบการจัดการ
ความรู และมุงพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนให
มีศักยภาพทางวิชาการ มีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน และมี
วัฒนธรรมการเรียนรู

องคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ

3.00

คณะวิทยาการจัดการได
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปทุกปการศึกษา และ
ดําเนินโครงการโดยมอบหมาย
ใหแตละโปรแกรมวิชาเปน
ผูดําเนินการรวมกับคณะหรือ
ตามโครงการของแตละ
โปรแกรมวิชา

เปาหมาย
ระยะสั้น/
ระยะยาว
1 ป

1 ป

แผนการพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ ควร
พัฒนาโดยเปดโลกกวาง
ใหแกอาจารยและบุคลากร

คณะฯ จะมุงเนนการจัดสรร
งบประมาณประจําปทุกป
การศึกษา และดําเนิน
โครงการใหครบทุกโครงการ
โดยใหผูรับผิดชอบแตละ
โครงการรวมรับผิดชอบใน
การดําเนินการวางแผน
งบประมาณดวย
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องคประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

องคประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ

2.67

องคประกอบที่ 10
นโยบายรัฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี”

2.5

64

จุดแข็ง จุดออน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา
คณะวิทยาการจัดการมี
- มีระบบการพัฒนาและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
- มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ
ภายใตการมีสวนรวมจากภาคี
ทั้งภายในและภายนอก
- มีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพที่ครบถวน
- มีระบบสารสนเทศสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
สรางนวัตกรรมาตรฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพที่ดีขึ้น
- สรางระบบเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
คณะวิทยาการจัดการมีจุดเดน
ในการสรางความเปน
ประชาธิปไตย โดยการจัด
กิจกรรมที่เนนการมีสวนรวม
ของนักศึกษาและใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ที่ตั้งตามหลักประหยัดสุด
ประโยชนสูงสุด

เปาหมาย
ระยะสั้น/
ระยะยาว
1 ป

1 ป

แผนการพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการมีการ
ดําเนินการตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยให
นักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงาน

สงเสริมกิจกรรมดานการ
ตอตานยาเสพติด การมีสวน
รวมตามหลักประชาธิปไตย
และการจัดการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหมาก
ยิ่งขึ้น
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ตารางแสดงคาเปาหมายและเกณฑการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา พ.ศ.2553
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน และโปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
องคประกอบ และตัวบงชี้
มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/ โปรแกรม การ
สถาบัน
วิชา
ดําเนิน
1
การ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(ตัวบงชี้ที่ 1 สมศ)
2.1.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ที่ 2 สมศ)
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2 .3 .1 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (ตัวบงชี้ที่ 3 สมศ)
2.3.2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ (ตัว
บงชี้ที่ 4 สมศ)

เกณฑการใหคะแนน
2

3

4

5

6

6

5

ขอ

1

2-3

4-5

6-7

8

3
70

3
70

3

ขอ
รอยละ

1
20

2
40

3
60

4
80

5
100

3

3

ระดับ

1

2

3

4

5

12
12
20

12
12
20

รอยละ
รอยละ
รอยละ

6
12
10

12
24
20

18
36
30

24
48
40

30
60
50

20

20

รอยละ

20

40

60

80

100
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องคประกอบ และตัวบงชี้

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา
2.8.1 การพัฒนาคณาจารย (ตัวบงชี้ที่ 14 สมศ)
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย
4.3.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัวบงชี้ที่
5 สมศ)
66

มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/ โปรแกรม การ
สถาบัน
วิชา
ดําเนิน
การ
3
4
4
3

3
4
4
3

3

3

4.2

4.2

4
5

4
5

6
3
27,000

6
3
27,000

12

12

เกณฑการใหคะแนน

4
3

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

1
1
1
1

2
2-3
2-3
2

3-4
4-5
4-5
3

5-6
6
6
4

7
7
7
5

3

ขอ

1

2

3

4

5

ระดับ

1.2

2.4

3.6

4.8

6

3
4

ขอ
ขอ

1
1

2-3
2

4-5
3-4

6
5

7
6

4
3
18,000

ขอ
ขอ
บาท

1
1
9,000

2-3
2
18,000

4-5
3
27,000

6
4
36,000

7
5
45,000

รอยละ

4

8

12

16

20
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องคประกอบ และตัวบงชี้

4.3.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (ตัวบงชี้ที่ 6 สมศ)
4.3.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (ตัวบงชี้ที่ 7 สมศ)
องคประกอบที่ 5 การบริหารทางวิชาการแกสังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
5.2.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือ การวิจัย (ตัวบงชี้ที่ 8 สมศ)
5.2.2 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
(ตัวบงชี้ที่ 9 สมศ)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการบํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงชี้ที่ 10
สมศ)
6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงชี้ที่ 11
สมศ)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/ โปรแกรม การ
สถาบัน
วิชา
ดําเนิน
การ

เกณฑการใหคะแนน

รอยละ
รอยละ

4
2

8
4

12
6

16
8

20
10

ขอ
ขอ

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

3

ขอ

1

2

3

4

5

3

3

ขอ

1

2

3

4

5

3
3

3
3

ขอ
ขอ

1
1

2
2

3
3

4
4

5-6
5

4

4

ขอ

1

2

3

4

5

4
3

4
3

ขอ
ขอ

1
1

2-3
2

4-5
3

6
4

7
5

8
6

8
6

3
3

3
3

3
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7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
7.4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (ตัวบงชี้ที่ 12 สมศ)
7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (ตัวบงชี้ที่ 13 สมศ)
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (ตัวบงชี้ที่
15 สมศ)
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน
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มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/ โปรแกรม การ
สถาบัน
วิชา
ดําเนิน
การ
3
3
3
3

3
3
3
3

ขอ
ขอ
ระดับ

4

4

4
3

4
3

4
3

เกณฑการใหคะแนน

ระดับ

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3-4
3
3

4
5
4
4

5
6
5
5

ขอ

1

2-3

4-5

6

7

4

ขอ
ระดับ

1
1

2-3
2

4-6
3

7-8
4

9
5

4

3

ขอ

1

2

3

4

5

3

1

ดาน

1

-

2

-

3
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สวนที 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

1. ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4
ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจ จุบันมีปจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่
จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ
3) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตาง
กันมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
4) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขาม
พรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
5) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองค
ความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขี ด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
6) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอ ผู
มีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
7) สั ง คมต อ งการระบบอุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป ด โอกาสให ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย มี ส ว นร ว ม
(participation) มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability)
ตามหลักธรรมาภิบาล
8) พระราชบัญญัติก ารศึก ษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
กําหนดใหสถานศึก ษาทุก แหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณ ภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553
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9) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2549 เพื่อเป น กลไกกํากับ มาตรฐานระดับกระทรวง ระดับ คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา และระดั บ
หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
10) กระทรวง ศึ ก ษาธิ ก ารได มี ป ระกาศก ระทรวงศึ กษาธิ ก า ร เรื่ อ ง มาตรฐา น
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัด
การศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
11) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให
การจัด การศึก ษาระดับอุด มศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกัน คุ ณภาพของ
บัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
6) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
7) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค
(goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล
8) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุด
ที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่
ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง
9) เพื่ อ ให ข อ มู ล สาธารณะที่ เ ป น ประโยชน ต อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทํ า ให มั่ น ใจว า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
10) เพื่อใหหนว ยงานตนสังกัด ของสถาบัน อุด มศึก ษาและหนว ยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
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2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มงุ เนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและ ระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาและให ถื อ ว า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา
และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ
การ
ประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และ
แนวการจัด การศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดยสํานัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา สมศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยาง
นอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548)
เสร็จ สิ้น ไปแลว ป จ จุบัน อยูร ะหวางประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) และการ
เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เปน
การประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก เชน วิทยา
เขต หรือศูนย หรือหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลัก
ทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบัน
เลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษา (องคก ารมหาชน) ซึ่ง มีหลัก การสํ าคัญ 5 ประการ
ดังตอไปนี้
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1) เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสิน
การจับผิด หรือการใหคุณใหโทษ
2) ยึดหลัก ความเที่ยงตรง เปน ธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน จริง
(evidence based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability)
3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับ
ควบคุม
4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ
5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคงมี
ความหลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
และแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมิน
คุณ ภาพสถาบัน อุด มศึก ษาตามพัน ธกิจ ของสถาบัน ในแต ละกลุม ซึ่ งมีพื้น ที่บริ ก ารและจุ ด เนน ระดั บ
การศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตาม
ความหลากหลาย ทั้งการพัฒ นาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถิ่น
การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถ
ปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาใน
กลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกัน
ไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่
นัก ศึก ษาและสาธารณะให ค วามเชื่อถื อ เปน ฐานและเงื่อนไขในการจัด สรรงบประมาณของรัฐ และ
การสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต
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จากกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป ดั ง กล า ว กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได มี ป ระกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในป 2551 กํ า หนดประเภทหรื อ กลุ ม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ
กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลง
เรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณ ฑิตที่มีค วามรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ การ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และ
บุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบัน อาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได
กลุม ค สถาบัน เฉพาะทาง หมายความถึง สถาบัน ที่เนน การผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุม สาขาวิชา ทั้งสาขาวิช าทางวิทยาศาสตรก ายภาพ วิทยาศาสตรชีว ภาพ สังคมศาสตรหรื อ
มนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนน
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้ง
สองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบัน
ในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่
2 เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้น สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนน การผลิตบัณฑิตที่
เปนผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับ
สากล มุงสรางองคความรูท ฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ
ดังนั้น การประกันคุณ ภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับ
การแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว
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4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5
ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปน
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูก ารกําหนด
นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นฉบับนี้ได
ใชมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติที่เปรี ยบเสมือนร มใหญ เปน กรอบในการพั ฒ นา โดยมี สาระสําคัญ ที่
ครอบคลุมเปาหมายและหลัก การของการจัด การศึก ษาระดับอุด มศึก ษาของไทยและเปน มาตรฐานที่
คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใช
กําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอย
ทั้ง 3 ดานนี้ อยูใ นมาตรฐานการศึก ษาของชาติที่ป ระกอบดว ยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชน กัน คื อ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนว
การจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอย
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ เพื่อใหก ารพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาบรรลุต ามจุด มุงหมายและหลัก การของการจัด
การศึกษาของชาติ
นอกเหนื อ จากมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป น มาตรฐานแม บ ทแล ว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนําไปสู
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตาง
กันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
กําหนดกลุม สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญา
ตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
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2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณ ภาพบัณ ฑิตในแตละระดับ
คุณ วุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณ ภาพของบัณ ฑิต ทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปน ไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่ น ๆ อาทิ เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา
ทางไกล หลักเกณฑก ารกําหนดชื่อปริญญา หลัก เกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนา
ด า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมทั้ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและยกระดั บ มาตรฐานในการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับ
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาอื่ น ๆ รวมถึ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพที่ พั ฒ นาขึ้ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ น
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยง
ระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ยวของ และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงใน
แผนภาพที่ 1.1
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75

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงคทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสรางสังคมแหง
การเรียนรู/ สังคมแหง
ความรู

มาตรฐาน
ดานคุณภาพ
บัณฑิต

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานดานการสราง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรู

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

หลักเกณฑกํากับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบันอุดม
ศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพ

5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดี
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทาง
วิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ
พรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได (accountability)
ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดระบุ
ใหหนว ยงานตนสังกัด และสถานศึก ษาจัดใหมีระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กําหนดใหสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา มีหนาที่พิจ ารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒ นา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ
สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับ
สถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่ง
ตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดั บ อุด มศึก ษา พ.ศ.2545 เพื่อใช เปน แนวปฏิ บัติ สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ร ะบุใ ห
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบัน อุด มศึก ษาจัดทําระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุด มศึก ษาให มี ประสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผล รวมทั้ง ใหมี ก าร
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือ
โดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน
คุ ณ ภาพจากภายนอก รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง
วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
ฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง ตอมาในป 2553
กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
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พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวใน
ฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 ประการคือ 1) วาง
ระเบี ย บหรื อ ออกประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็น ชอบของคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรั บปรุ งและพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึก ษาแกสถานศึก ษา โดยนําผลการประเมิน คุณ ภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณ ภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย
การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตน
สังกัด จั ด ใหมีก ารติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึ ก ษาอย างนอยหนึ่งครั้ งในทุ ก สามป และแจ งผลให
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
5.1.1 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลัก เกณฑ ก ารประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในที่ร ะบุ ใ นกฎกระทรวงให
พิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
1) ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กําหนด
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่กําหนดไว
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1) ให ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี ห น ว ยงานหรื อ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนิน การดานการประกันคุณ ภาพขึ้น โดยมีหนาที่พัฒนา บริหารและ
ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิด ความ
มั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึก ษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบ
นโยบายและหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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3) ใหค ณะวิชาและสถานศึก ษาระดับอุด มศึก ษาดําเนิน การตามระบบ การ
ประกันคุณภาพภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (2)
คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลงการ
เรียนรูอื่น (5) อุปกรณก ารศึก ษา (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึก ษา(7) การวัด ผล
การศึ ก ษาและสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา (8) องค ป ระกอบอื่น ตามที่ แ ต ละสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ทั้ ง นี้ ให แ ต ล ะคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี ร ะบบ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกัน คุณ ภาพภายในถือเปน สว นหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่อง สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ สภาสถาบัน
หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลอง
กับเจตนารมณและแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545
5.1.4 การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด
ให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด ของสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุด มศึกษาอาจพัฒนาระบบประกัน คุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ระดับ การพัฒ นาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกัน คุณ ภาพที่ใ ชกัน แพรหลายในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบัน พัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมี
กระบวนการทํ างานที่เริ่มต น จากการวางแผน การดํา เนิน งานตามแผน การตรวจสอบประเมิ น และ
การปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อใหก ารดําเนินภารกิจ ของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยาง
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ตอเนือ่ ง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
5.2.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเป น กรอบสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คื อ
มาตรฐานการอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบั นสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองดําเนินการใหไดตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัตริ าชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน
ตั ว บ ง ชี้ เ ป น ข อ กํ า หนดของการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ พั ฒ นาขึ้ น ใน
องคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจ
สนับสนุน ไดแก (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรม
การพัฒนานักศึก ษา (4) การวิจัย (5) การบริก ารทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ซึ่งตัวบงชี้ดังกลาวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ
หลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับองคประกอบคุณภาพนั้นๆ ไดทั้งหมด ดังนั้น ในบทที่ 3 ของคูมือฉบับนี้จึง
ไดพัฒนาตัวบงชี้ที่สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใชประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบงชี้ที่ใชประเมินปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ นอกจากนี้ ตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการยังไดนําเสนอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานไวดวยในบทที่ 4 เพื่อประโยชนของสถาบันอุดมศึกษา
ในการนําตัวบงชี้ดังกลาวไปใช
เกณฑการประเมิน เปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑและแนว
ปฏิบัติที่เปนมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
อาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณ ภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของ
คณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณ ภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของ
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การปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดย
อาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สํา คัญคณะกรรมการหรือ
หนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิด ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภ าพซึ่ง
สามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ
5.2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ
การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา
และสถาบั น ตลอดจนเป น ขอ มู ล ที่ส ามารถเรี ยกใช ไ ดอ ย า งรวดเร็ว ดั งนั้ น ระบบสารสนเทศที่ ดี มี
ประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผล
ตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฎิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
6. การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ระบุวา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา ใหมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา”
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มี
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ
ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต
หรือผลลัพธ (output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา
ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดย
ไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2
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แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมินตนเอง
ของสถาบัน

ขอมูลปอนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจําป

การตรวจเยีย่ ม

รายงาน
ผลการประเมิน

การติดตามผล

ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัดทุก 3 ป

ขอมูลปอนกลับ

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
แลว จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจาก การประกัน
คุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อนําเสนอสภา
สถาบัน หนวยงานตน สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปด เผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปน
เอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด และ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึก ษา (องคการ
มหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึก
สะทอนภาพที่แทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ
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สวนที่ 3
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุด มุงหมายของการประเมิน คุณภาพการศึก ษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมิน การ
ดําเนินงานของสถาบัน ตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ไดกําหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสถาบัน ได ทราบ
สถานภาพที่แทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว
อยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูประเมินและสถาบันที่รับการประเมิน
จําเปนตองกําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอนสิ้น
ปการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้
1) เพื่อใหสามารถนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึ ก ษาได ทั น ในป ก ารศึ ก ษาถั ด ไป และตั้ ง งบประมาณได ทั น ก อ นเดื อ นตุ ล าคม (กรณี ที่ เ ป น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
2) เพื่อ ให สามารถจัด ทํา รายงานประจํ าป ที่เป น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในส งให
สํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภ ายใน 120 วัน นับจากวัน สิ้น ป
การศึกษาของแตละสถาบัน
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนดังที่กลาวขางตน จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปน 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การ
วางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (act)
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2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
2.1 การเตรียมการของสถาบันกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน
2.1.1 การเตรียมรายงานประจําป
ก. จัด ทํารายงานประจําปที่เปน รายงานการประเมิน คุณ ภาพภายใน โดยใช
รูปแบบการจัด ทํา รายงานประจํา ปที่เป น รายงานการประเมิน คุณ ภาพภายในตามที่กําหนดในระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพื่อใชประโยชนในเชิงนโยบายและ การ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับสถาบันอุดมศึกษาใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (common
data set) และเอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้ง
การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e SAR) รวมทั้งเปดเผยตอสาธารณะเพื่อการคุมครองผูบริโภค โดยมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใน
สังกัดใชฐานขอมูลดังกลาวในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดสงรายงานประจําปที่
เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอสาธารณชนตามกฎหมาย
ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลา
เดียวกับที่นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุใน
รายงานการประเมินตนเอง
2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือ จัด
เอกสารใหอยู ใ นที่อยูปกติตามหนว ยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใ หชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจ ากผูใ ด
หนวยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวที่
เดียวกันในหองทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัด ใหเปน ระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอ
เอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูค วาม
เชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว
ปจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้แตละตัวและ
องคประกอบคุณภาพแตละองคประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไวบน
ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําใหการจัดเก็บเปนระบบและงายตอ
การคนหาของคณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน
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2.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน คุณ ภาพในประเด็น ที่สําคัญๆ อาทิ
การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร
2) เน น ย้ํ ากั บ บุ ค ลากรในการให ค วามร ว มมือ การตอบคํ าถามหรื อ การ
สัมภาษณ โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปด โอกาสใหมี ก ารอภิป ราย ซัก ถาม แสดงความคิ ด เห็น เพื่ อสรา ง
ความกระจางในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร
4) เนน ย้ํา ให บุค ลากรทุก คนตระหนัก วา การประกัน คุณ ภาพ คื อภารกิ จ
ประจําของทุกคนที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง
ข. การเตรียมบุค ลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปน ตองมี
บุคลากร จํานวน 1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทัง้ นี้ ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้
1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด
2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถให
ขอมูลตอผูประเมิน รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูล
เพิ่มเติมที่ตนเองไมสามารถตอบได
3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะ
เชิญมาใหขอมูลอยางครบถวน
4) ประสานงานล ว งหนา กั บผู ที่ จ ะให ขอ มู ล ที่เ ป น บุ ค ลากรภายในและ
ภายนอกสถาบัน วาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมิน ที่ค ณะกรรมการ
ประเมินกําหนด
5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถ
ประสานงานแกไขไดทันที
2.1.3 การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน
ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน
1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก
โดยเปนหองที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ
2) จั ด เตรี ย มคอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ เ ครื่ อ งเขี ย นในห อ งทํ า งานและ
อุปกรณเสริมอื่นๆ ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ
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3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณ
ใกลเคียง
4) ห อ งทํ า งานควรอยู ใ กล กั บ ที่ จั ด เตรี ย มอาหารว า ง อาหารกลางวั น
ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ
5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอื่นใด
เพิ่มเติม
ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปน
การเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน
2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สถาบัน อุดมศึกษาจัดทําคําสั่งแตงตั้งและจัดสงใหคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน เปนดังนี้ :
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีก รรมการประเมิน ฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้น อยูกับขนาดของ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- เปน ผูประเมิน จากภายนอกภาควิชาหรือหนว ยงานเทียบเทาที่ผาน
การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทาเปนผูทมี่ ีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมิน ฯเปน ผู ประเมิน จากภายในหรื อ
ภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาก็ได โดยตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะ
วิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- เป น ผู ประเมิ น จากภายนอกสถาบั น ที่ ผา นการฝ ก อบรมหลั ก สู ต ร
ผูประเมิน ของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผู ประเมิน จากภายนอกสถาบัน เปน ผูที่มีค วามรูและ
ประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลม
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ใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผาน
การฝกอบรมหลักสูตรผูป ระเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือนอก
สถาบันก็ได ในกรณีที่เปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานตองเปน
ผูที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
- มีก รรมการประเมิน ฯ อยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้น อยูกับขนาดของ
สถาบัน
- เปน ผูประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่ผานการฝก อบรมหลักสูต ร ผู
ประเมินของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบัน
ที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
ข. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแจ ง ให ค ณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพทราบว า
คณะกรรมการประเมินฯ จะตองทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาและระดับสถาบัน ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมทั้งจัดสง username และ password ให
คณะกรรมการประเมินฯ ทุกทานและทุกระดับทราบเพื่อเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนา
กอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห โดยในสวนของผูทําหนาที่ประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษาจัดสงรหัสประจําตัว (ID code) ใหดวย เพื่อใหประธานฯ ทําหนาที่ตรวจสอบและยืนยันความ
ถูกตองของขอมูลพื้นฐาน (common data set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินฯ เขาสูระบบ
นอกจากนั้น ใหสถาบันแจงรายชื่อผูทําหนาที่ประสานงานระหวางสถาบัน
คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอรโทรศัพทและ e-mail address
สําหรับติดตอ
ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อ
รวมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม การใหขอมูลที่
คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ เปนตน
2.2 การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง
วัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
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2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติร ะหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับ
การนําเยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับ
บุคคลหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่นๆ
4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงาน
สวนหนึ่งอยูอํานวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
2.3 การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผูบริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบัน รวมทั้ง
ผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนา
หรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุด
ที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลา
สิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ทั้งนี้ เพื่อให
สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบัน
ชื่นชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย
3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันควรใหขอมูลยอนกลับแก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป
3. นโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนไปอยาง
มีระบบและกลไกที่เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและแนวทางดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2539 เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงกําหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
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นโยบาย
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ใหสอดคลองกับกระบวนการดําเนินการภายใน และมาตรฐานของหนวยงาน ตนสังกัดโดยเนนใหทุก
หนวยงานนําระบบประกันคุณภาพไปใชเพื่อใหเกิดกลไกในการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. สนับสนุนและสงเสริมใหทุกหนวยงานจัดทําระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจนและสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลใหทุกหนวยงานยอยภายในมี
การดําเนินการตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่เอื้อตอการตรวจสอบ การตรวจประเมินโดยหนวยงาน
ภายนอก ตลอดจนประสานกับสํานักประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ในการจัด ทําแผนงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําป
3. ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานเปนประจําภายใตกรอบ
และมาตรฐานที่กําหนด เพื่อเปน ขอมูลใหผูบริหารของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยนําไปใชในการ
พัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลสรุปของการประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนสวนหนึ่ง
ของรายงานประจําปที่เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเปดเผยตอสาธารณชน
4. ผูบริหารของหนวยงานและของมหาวิทยาลั ยจะตองนําขอมูลที่ไดจ ากรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบและการประเมินของคณะกรรมการผูตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลัยและจากหนวยงาน
ภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. สนับสนุนและสงเสริมระบบเครือขายความรวมมือ การมีสวนรว มในการประกันคุณ ภาพ
การศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และทองถิ่น
แนวปฏิบัติ
1. พัฒ นาระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาและมาตรฐานการศึก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัย โดยใหประชาคมมีสวนรวม
2. จัดใหมีสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานกลางในการประสานงานใหทุก
หนวยงานดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. กําหนดใหแตละหนวยงานมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หนวยงานเพื่อ
จัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
แตละหนวยงานที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย
4. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
5. เสริมสรางความเขาใจ เนนใหเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาโดยจัด
กิจ กรรม ประชุม อบรม สัมมนาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบุค ลากรทุกหนว ยงานรับทราบและตระหนัก ถึง
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ความสําคัญ (Awareness) มีความพยายาม (Attempt) ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพใหบรรลุผลตาม
เกณฑ (Achievement)
6. จัด ใหมีก ารอบรมผูตรวจประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในเพื่อใหก ารตรวจสอบและการ
ประเมินมีมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน
7. กําหนดให ทุก หน ว ยงานระดั บคณะ ศูน ย สํา นัก จั ด ทํ ารายงานการประเมิ น ตนเองทุก ป
การศึกษาตามมาตรฐาน/ตัวบงชี/้ เกณฑที่กําหนด
8. จัดใหมีระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน โดยนําผลการ
ดําเนิ น งานและการประเมิ น ตนเองของหนว ยงานมาสังเคราะหเ ปน รายงานการประเมิน ตนเองของ
มหาวิทยาลัย
9. ใหทุกหนวยงานนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบ
การทํางาน และวางแผนในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10. กําหนดใหมีการสงมอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงผูบริหารเพื่อใหงานประกันคุณภาพการศึกษามีความตอเนื่อง
11. มีเครือขายความรวมมือในกลุมมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นในการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งในดานการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
12. เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปนผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มี
สวนรวมในการเสนอแนวคิด ในการพัฒนางานและประเมินคุณภาพบัณฑิตเพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป
13. มหาวิทยาลัยและทุกหนวยงานจัดทําขอมูล ขาวสาร จัดกิจกรรมและผล การดําเนินงาน เพื่อ
เผยแพรงานประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมเพื่อใหบุคลากรในหนวยงาน
และในมหาวิทยาลัยรับทราบขอมูลและเขาใจระบบงานประกันคุณภาพ การศึกษาของหนวยงานและสราง
ความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตและบริการของมหาวิทยาลัยตอผูรับบริการ
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สวนที่ 4
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ
1. แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
1.1 หลักการ
การพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
สําคัญ 6 ประการ คือ
1) ตัวบงชี้พัฒนาขึ้นภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจ
หลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2) ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับ
ตัวบงชี้ก ารประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตห ลัก การสําคัญ คือ ไมใหเปน ภาระซ้ําซอนใน
การปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา
3) ตัวบงชี้ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชี้ผลผลิต
และผลลัพธจะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบงชี้ที่ สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อ
ความเชื่อมโยงและความเปน เอกภาพของระบบประกัน คุณ ภาพอุดมศึก ษาไทยและเพื่อรองรับ การ
ประเมินภายนอกของ สมศ.
4) ตัว บง ชี้มี ค วามสมดุล ระหว า งมุ มมองการบริ ห ารจัด การทั้ง 4 ด าน คือ ด า น
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและ
นวัตกรรม
5) จํานวนตัวบงชี้ ที่พัฒนาขึ้น เป น เพีย งจํานวนตัวบ งชี้ขั้น ต่ํ า สถาบัน อุด มศึก ษา
สามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
6) เกณฑ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ทั้ ง ประเภทเกณฑ ม าตรฐานทั่ ว ไปที่ ใ ช กั บ ทุ ก กลุ ม
สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันที่
เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง
ที่เ นน ระดับ ปริญญาตรี และกลุม ง สถาบัน ที่เ นน การวิจัย ขั้น สูงและผลิตบัณ ฑิตระดับ บัณ ฑิตศึก ษา
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โดยเฉพาะระดับ ปริญญาเอก ตามนิย ามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
1.2 วิธีการพัฒนาตัวบงชี้
1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกีย่ วของ ไดแก
1) พระราชบัญญัติก ารศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบั น อุด มศึ ก ษา พ.ศ. 2551 สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับอุด มศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
8) เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุด มศึก ษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
1.2.2 วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในขอ 1.2.1 เพื่อนํามา
พัฒนาตัวบงชี้ โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยใชองคประกอบคุณภาพ 9
ดานที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ เพื่อใหสามารถวัดคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกีย่ วของอื่นๆ ไดครบทุกมาตรฐาน
1.2.3 กําหนดตัว บงชี้การประกันคุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับอุด มศึก ษาที่เปน
ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ตัวบงชี้ดานกระบวนการ และตัวบงชี้ดานผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งมีความครอบคลุม
ทุกองคประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง
4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร
การเรียนรูและนวัตกรรม
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1.2.5 กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัว บงชี้เชิงปริมาณ
ดังนี้
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5
ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการ
1) ดํา เนิ น งานได กี่ ข อ ได ค ะแนนเท า ใด กรณี ที่ ไ ม ดํ า เนิ น การใดๆ หรื อ
ดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
2) ตัว บ งชี้เ ชิง ปริม าณอยูใ นรู ปของร อยละหรือค าเฉลี่ย กํ าหนดเกณฑ ก าร
ประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัว
บงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน
ตัวอยางที่ 1 กํา หนดรอ ยละ 100 เปน คะแนน 5 ผลการดํ าเนิ น งานตาม
ตัวบงชี้ไดรอยละ 75.51
คะแนนที่ได

=

75.51
5
100

= 3.78

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

=

34.62
5
85

= 2.04

ตัวอยางที่ 3 กํา หนดคา เฉลี่ ยคื อ จํ านวนเงิน วิจั ย ตอ อาจารยแ ละนั ก วิ จั ย
200,000 บาท เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน
คะแนนที่ได

=

152,500.35
 5 = 3.81
200,000

ตัวอยางที่ 4 กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ไดรอยละ 92.08
คะแนนที่ได

92.08
5
90

=

5

หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้
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1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปน
คะแนน 5 จะไดคะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5
คํานวณคะแนนที่ไดดังนี้
คะแนนที่ได =

คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ
x5
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้น ๆ

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใ ชทศนิยม 2 ตําแหนง โดย
การปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน
72.364
เปน 72.36
3.975
เปน 3.98
1.2.6 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไม
ดําเนิน การใด ๆ หรือดําเนินการไมค รบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของ
คะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 -1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 -2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 -3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 -4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 -5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
2. คําชี้แจงอื่นๆ ในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แตละสถาบันอุด มศึกษาจะตองใช
ตัวบงชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ
หนวยงานที่มีการเรียนการสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงชี้ที่จะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท โครงสราง
และระบบการบริหาร และปรับ ขอ ความในตัว บงชี้ และเกณฑม าตรฐานให สอดคล องกั บระดับ ของ
หนวยงานที่รับการประเมิน เชน ตัวบงชี้ที่ 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผูบริหารของสถาบันอาจปรับ
เปนการประเมินกรรมการประจําคณะวิชาและผูบริหารคณะวิชา เปนตน
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3) การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงชี้ที่ 1.1 ตัวบงชี้ที่
4.3 และตัวบงชี้ที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได ในกรณีเชนนั้นจะตองระบุให
ชัด เจนและตองประเมิน ในรอบปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยใช พ.ศ.ของปงบประมาณที่ต รงกับป
การศึกษาที่ประเมิน สําหรับตัวบงชี้ของสมศ. ใหใชรอบปตามที่ สมศ. กําหนด
4) อาจารย ป ระจํ า หมายถึ ง ข า ราชการ พนั ก งาน และบุ ค ลากรที่ มี สั ญ ญาจ า งกั บ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
นั ก วิ จั ย ประจํ า หมายถึ ง ข า ราชการ หรื อ พนั ก งาน หรื อ บุ ค ลากรที่ มี สั ญ ญาจ า งกั บ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย
การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเปน 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
นอยกวา 6 เดือน
ไมสามารถนํามานับได
3. นิยามศัพทที่ใชในตัวบงชี้
กระบวนการเรีย นรูที่เ นน ผูเ รีย นเปน สําคัญ หมายถึง การจัดการศึก ษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด เปน
กระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือรวมทั้ง
มีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มี
การจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ
นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะทอนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอที่สนใจ
ในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุงพัฒนา
ความรู และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทัก ษะสังคม มีปรากฏในวงการศึก ษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอยางเชน1
1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study)
1

ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ ตั้งแต พ.ศ.
2542-2547” .
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3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)
5) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)
6) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)
7) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach)
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติก าร ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุน เปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูร ณาการที่มีประสิทธิผล เปน มากกวาความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมี
ความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
การเผยแพรผ ลงานวิจัย ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูร ณ( Full paper) ไดรั บการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีก องบรรณาธิก ารจั ด ทํา รายงานฯ หรื อคณะกรรมการจั ด ประชุ ม ประกอบดว ย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น
จากนอกสถาบันของเจาของบทความ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูร ณ( Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัด ประชุม ประกอบด ว ย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
ตางประเทศ
การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ โครงการให บ ริ ก ารแก สั ง คมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติ
แกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและ
ตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาที่แสดงออกทาง
ศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ
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จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการดําเนินงานวิจัย
ตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลัก วิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
คนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้
1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นั ก วิจัยตองตระหนัก ถึง พัน ธกรณีใ นการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับ หนว ยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิด
ทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง
2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 5) จรรยาบรรณ
ตอผูบังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 8) จรรยาบรรณตอ
นักศึกษาและผูรับบริการ 9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ10) จรรยาบรรณตอสังคม
นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งป
การศึกษา ทีม่ ีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
2

ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแหงชาติ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
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ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา
(18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิต
ตอภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอปการศึกษา
(15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอปการศึกษา
(10 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี้
1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหวาง
จํานวนนัก ศึ ก ษาที่ล งทะเบี ยนเรี ยนกั บจํ านวนหนว ยกิต แตล ะรายวิชาที่เ ปด สอนทุก รายวิชาตลอดป
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตร
การคํานวณ ดังนี้
SCH =  nici
เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i

Ci

= จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i

2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้
SCH
FTES =
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันไดมีการ
คํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได
นับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับการสอน
ของอาจารยเปนการพิเศษ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้น ตอนการปฏิบัติ ที่ทําใหองคก ารประสบความสําเร็จ หรือสู
ความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
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ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปน
เอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เชน นักศึกษา
ผู ป กครอง สมาคมผู ป กครอง ผู ป ฏิ บั ติ ง าน คู ค วามร ว มมื อ ทั้ ง ที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ
คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตาง ๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ องคการที่ทําหนาที่
กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชน
ในทองถิน่ และชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศทาง การ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผล การ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน มีก ารกําหนดตัว บงชี้ค วามสําเร็จ ของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัว บงชี้เพื่อวัด ระดับ
ความสําเร็จ ของการดําเนิน งานตามกลยุทธ โดยสถาบัน นําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจําป
แผนปฏิบัติก ารประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีร ะยะเวลาในการดําเนิน งานภายใน 1 ป เปนแผนที่
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้น ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ ความสําเร็จ
ของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนา
โครงการ งบประมาณในการดําเนิน การ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่
ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมา
ตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัด สรรทรัพยากร มีการจัด
องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึ ง ระบบที่ ทํ า หน า ที่ ใ นการรวบรวมข อ มู ล เข า มาทํ า การประมวลผล
รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และนําสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ
เพื่อใชใ นการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีค อมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ เปน
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เครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละ
ประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ให เ ป น วารสารระดั บ ชาติ และมี ชื่อ ปรากฏในบั ญ ชี ร ายชื่อ ที่ เ ผยแพร โ ดยสํ า นั ก งานฯ หรื อ
วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่น ๆ ที่เปนที่ยอมรับในศาสตรนั้น ๆ หรือ
วารสารวิชาการที่ย อมรับโดยสํานั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา (สกอ.) ใหเปน วารสารระดั บ
นานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อทีเ่ ผยแพรโดยสํานักงานฯ
หนว ยงานหรื อ องคก รระดั บ ชาติ หมายถึ ง หน ว ยงานราชการระดับกรมหรื อเทีย บเท าขึ้ น ไป หรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน
ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก
เปนตน
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 4
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติร าชการที่บรรลุวัต ถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจ คลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ

3
4

ดูเพิ่มเติม “คูมือนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด”ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
ดูเพิ่มเติม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
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2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรัพ ยากรทั้ งดานต น ทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิด ประโยชนสูงสุด ตอการพัฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไวว างใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มคี วามหลากหลายและมีความแตกตาง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอัน ไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา
หรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และ
รวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึ งการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัด สิน ใจและการดําเนิน การใหแกบุค ลากร โดยมุ งเนน การสร างความพึง พอใจในการใหบริก ารต อ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดี
ของสวนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใน
การบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และ
อื่นๆ
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10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่
ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติ
ไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียนตองศึกษาเพื่อใหไดรับ การ
รับรอง จากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย
อาจารยป ระจํา หมายถึง ขาราชการ พนัก งาน และบุค ลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบัน อุด มศึก ษาทั้งป
การศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
4. องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ที่
สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบัน เปด โอกาสใหมีสว นรว มของ
สมาชิกทุกกลุมในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้ง
อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสัง คม
โดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ที่ 1.1
: กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้

:กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
: สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา
จําเปน ตองมีก ารกําหนดทิศทางการพัฒ นาและการดําเนิน งานของสถาบัน เพื่อใหสถาบัน ดําเนิน การ
สอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น สถาบัน
ตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัต ลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว
จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการ
ดําเนิน งานของสถาบันเปน ไปอยางมีคุณ ภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่
ถูกตองเหมาะสม
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และได รับ ความเห็น ชอบจากสถาบั น โดยเป น แผนที่เ ชื่อ มโยงกับปรัช ญาหรื อปณิธ านและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารเพือ่ พิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุค
ปจ จุบัน ใชหลัก การของการจัด กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พัน ธกิจดังกลาวจึง
เกี่ยวของกับการบริหารจัด การหลัก สูต รและการเรี ยนการสอน เริ่มตั้งแตก ารกําหนดปจ จัยนําเขาที่ได
มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดว ย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณ ภาพตามมาตรฐานหลักสูต ร มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชใน
การผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาอาจารย
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(ค) สื่อการศึก ษาและเทคนิค การสอน (ง) หองสมุด และแหลงการเรียนรูอื่น (จ) อุปกรณการศึกษา (ฉ)
สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวง วา
ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด
มาตรฐานที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง วาดว ยระบบ หลั ก เกณฑ และวิธีก ารประกั น คุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 5 ตัวบงชี้ คือ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.)
2.1.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (สมศ.)
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
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2 .3 .1 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
2.3.2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ (สมศ.)
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จดั ใหกับนักศึกษา
2.8.1 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 2.1

:

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษามีห นาที่ พัฒ นาหลั ก สูต รใหสอดคล องกั บปรั ชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และความพรอ มของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน หลัก สูตรอยางสม่ําเสมอตามหลัก เกณฑและตัว บงชี้ข อง
การประกัน คุ ณ ภาพหลัก สูต ร มีก ารวางระบบและกลไกบริ หารหลัก สูต รอยางมีประสิ ทธิภ าพและมี
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีร ะบบและกลไกการปด หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติที่ กํา หนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. ทุก หลักสูตรมีก ารดําเนิน งานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (การดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึก ษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีก ารประเมิน ผลตาม “ตัว บงชี้ผลการดําเนิน งานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน คุณ ภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่
เกี่ยวของดวย
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(หมายเหตุ : สําหรับหลัก สูต รเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนิน การตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปก ารศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ
3 ขางตน ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีก ารประเมินหลักสูต รทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กํ า หนดในเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รฯ กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุด มศึก ษาแหงชาติ จะตองควบคุ มกํากับใหการดําเนิน งานตามตัว บงชี้ใ นขอ 3 ผานเกณฑก าร
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ
3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
หมายเหตุ
:
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติให
เปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบัน
อนุมัติใหปดดําเนินการแลว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษา
นั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป
ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5
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ตัวบงชี้ที่ 2.1.1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.)
คําอธิบาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้น ๆ ที่ไดงานทํา หรือมีกิจ การของตนเองที่มีร ายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวัน ที่สําเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น
การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีก ารทํางานสุจ ริตทุก ประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามา
ประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตทีต่ อบแบบสํารวจทั้งหมด

x 100

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว และ
ผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลที่ตองการ
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอย
ละ 80) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ
80 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซ้ําและรายงานผลที่ติดตามซ้ําเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได
ในครั้งแรก โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี้
1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
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ตัวบงชี้ที่ 2.1.2

:

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.)

คําอธิบาย
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สกอ.ระบุ โดยเป น
คุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค ตามที่ สถาบั นกํ าหนด ค ร อบ ค ลุ ม อย า ง น อ ย 5 ด า น คื อ
1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรั บผิ ด ชอบ และ 5) ด านทัก ษะการวิเคราะหเ ชิง ตัว เลข การสื่ อสารและการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคที่สภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดาน ตอง
ทําการประเมินครบทุกดาน
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ขอมูลที่ตองการ
1. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณ ฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึกษา
แหงชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ดําเนินการรวบรวมขอมูล
2. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผูใชบัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิต
เขาศึกษาตอ
3. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณ ฑิต จากระบบฐานขอมูลดานการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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ตัวบงชี้ที่ 2.2

:

อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การศึ ก ษาระดั บ อุด มศึ ก ษาถื อ เป น การศึ ก ษาระดั บสู ง สุ ด ที่ต อ งการ
บุคลากรที่มีความรูค วามสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจ สําคัญของสถาบันใน
การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น
สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของ
สถาบัน
เกณฑการประเมิน
: เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี้
ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 โดยใช
เกณฑ
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้น
ไป
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ
:
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายใน
รอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
110 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หนา 27
ตัวบงชี้ที่ 2.3

:

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ
ที่จ ะตองสงเสริมใหอาจารยใ นสถาบัน ทําการศึก ษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒ นาองคค วามรูใ นศาสตร
สาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ
การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารย ตามพันธกิจของสถาบัน
เกณฑการประเมิน : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี้
ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
โดยใชเกณฑดังนี้
คา ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = ทางวิชาการ
x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ตัวบงชี้ที่ 2.3.1 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
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คําอธิบาย
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการ
คิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนัก
วิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ สารนิพนธที่ตีพิมพ
หรือศิลปะนิพนธที่เผยแพร
การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ในวารสารวิชาการ (Journal)
ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper)
ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด
บทความจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพและสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article
หรือ Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น
การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรง านสร า งสรรคจ ากศิล ปะนิพ นธ โดยการจัด นิท รรศการ
(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ซึ่งเปนการนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐทางศิลปะ ดนตรี
ที่เปน ผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีก ารจัด การ
นําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการ
สนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีก ระบวนการ
ประเมินคุณคาของผลงานในการเผยแพร เชน
- มีคณะกรรมการผูพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานกอนเผยแพร ซึ่งอาจประกอบดว ย
ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
- การประกวด มีร างวัลรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่มีคุณ ภาพ และที่เปนที่ยอมรับในวง
วิชาการ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

X 100
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เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.125
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่
เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
0.25
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอย
ละ 25 และมี
ผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
0.50
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใน
บัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web
Site ของสํานักงานฯ
0.75
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือฐานขอมูล ISI หรือ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใน
บัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน
Web Site ของสํานักงานฯ
1.00
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
0.125
- มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับสถาบัน
0.25
- มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับจังหวัด/ภาค
0.50
- มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับชาติ
0.75
- มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน*
1.00
- มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับนานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ)
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บูรไน ลาว กัมพูชา
เวียดนาม และพมา
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลที่ตองการ
1. จํานวนและรายชือ่ วิทยานิพนธ สารนิพนธระดับปริญญาโทในแตละปการศึกษา ที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รายปตามปปฏิทินที่ตรง
กับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการทีต่ ีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น
2. จํา นวนและรายชื่ อ ผลงานสรา งสรรค จ ากศิล ปนิ พนธ ที่ เ ผยแพร ใ นระดั บชาติ ห รือ ระดั บ
นานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในแตละปการศึกษา พรอมชื่อเจาของผลงาน
ปที่เผยแพร ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน
คาน้ําหนักของผลงานสรางสรรคแตละผลงาน
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในแตละปการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 2.3.2 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ(สมศ.)
คําอธิบาย
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการคิดเชิง
วิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทัก ษะในการวิจัย ทัก ษะและภูมิปญญาในฐานะนัก วิชาการและ นัก
วิชาชีพขัน้ สูง
ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกที่ตีพิมพ
การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธ ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด
บทความจากวิทยานิพนธ ที่ไดรับ การตีพิ มพและสามารถนํ ามานับ ไดมีเฉพาะ Article หรื อ
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
นั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

X 100

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.125
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณ วุฒิร ะดั บ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปน ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จาก
นอกสถาบั น เจ า ภาพอย า งน อ ยร อ ยละ 25 และมี ผู ป ระเมิ น บทความที่ เ ป น
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
0.25
- บทความจากผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการ (Journal)
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คาน้ําหนัก

0.50

0.75

1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full
paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดว ย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุ ฒิที่มีผลงาน
เปน ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากตา งประเทศอยางนอ ยรอยละ 25 และมี
ผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใ นบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือ
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัย ที่ไดรับการตี พิมพใ นวารสาร
วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีร ายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลที่ตองการ
1. จํานวนและรายชื่อวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในแตละปการศึกษา ที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รายปตามปปฏิทิน ที่ตรงกับ ป
การศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่
ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในแตละปการศึกษา

116 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553

ตัวบงชี้ที่ 2.4

:

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน สําคัญ จําเปนตองมีก าร
บริหารและพัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการ
ใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจาก
ความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธ
กิจและเปาหมายของสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุ คลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
5. มีก ารใหค วามรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุค ลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุค ลากรสาย
สนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 3 มีการดําเนินการ
2 ขอ
หรือ 4 ขอ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
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หมายเหตุ
:
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและ
กําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 2.5

: หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
: นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพ
อยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนเชน สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา หองสมดุ และแหลงการเรี ยนรู อื่น ๆ การบริก ารดานงานทะเบี ยนการบริการนักศึกษา
นานาชาติ เปนตน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริก ารดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษาหองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย
บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปนตน
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES
ตอเครื่อง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม
การใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อยาง
นอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยาง
นอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

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

:

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน
หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูท ี่นึกถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเปนเรื่อง
ที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ
ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทําโครงการมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (internet) และมีหองสมุดและ
ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสทเี่ พียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี)
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
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4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
6. มีก ารประเมิน ความพึ งพอใจของผูเ รียนที่มี ตอ คุณ ภาพการจัด การเรี ยนการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไม
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ
:
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการ
สอนและสิง่ สนับสนุน การเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ
และวิทยานิพนธ เปนตน
2. งานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของ
สถาบันที่ไดพัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาดวย
ตัวบงชี้ที่ 2.7

:

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ
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คําอธิบายตัวบงชี้
:
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิตตามความตองการของผู ใ ชบัณ ฑิต
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใช
บัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใ ช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรู
ใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูส ําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติม
ดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และ
การนําเสนอผลงาน
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีก ารนําผลจากขอ 1 มาใชใ นการปรับปรุงหลักสูต ร การจัด การเรียนการสอน การวัด ผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิตที่พึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 2.8

:

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้

:

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้
:
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปน
ปจ จัย สําคัญของคุณ ภาพบัณ ฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแหงชาติและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทัง้ ความคาดหวังของผูใ ชบัณฑิต และสังคมดังนั้น สถาบัน
จึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร
2. มีก ารถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณ ธรรมจริยธรรมสําหรับนัก ศึก ษาที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1
โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ เกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3
ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

หมายเหตุ :
1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิท
ยาลัย ตองมีกิจกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขา
รวมการคัดเลือกทีม่ าจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป)
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2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
(เชน ระดับ จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา
วิชาชีพ)
ตัวบงชี้ 2.8.1 : การพัฒนาคณาจารย (สมศ.)
คําอธิบาย
คุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
คุณ ภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจ ารณาจากความสําเร็จ ของสถาบัน ในการสงเสริม สนับสนุน การพัฒ นา
คุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสถาบันสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล
เกณฑการพิจารณา
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
0
ผูชวยศาสตราจารย
1
รองศาสตราจารย
3
ศาสตราจารย
6
วิธีการคํานวณ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2
3
5
8

5
6
8
10

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
อาจารยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลที่ตองการ
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1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงาน
จริงที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมกรณีลาศึกษาตอ โดยนําเสนอเปนรายบุคคล พรอมทั้งระบุวุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ และคาน้ําหนักตามระดับคุณภาพของอาจารย

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดําเนินงานดานกิจ การนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่ง
สถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2)
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
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ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1
:
ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยาง
ครบถวน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดาน
วิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุน
กูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางานแหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล
ขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
หมายเหตุ
:
ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ
ขอ 5 โดยอนุโลม
ตัวบงชี้ที่ 3.2

:

ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยาง
เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและ
โดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผเู ขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญาสังคม อารมณ รางกาย
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม
จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5)
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของ
ผูใ ชบัณฑิต
เกณฑมาตรฐาน
:
1. สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มีก ารสง เสริ มให นัก ศึก ษานํา ความรู ดานการประกัน คุณ ภาพไปใช ใ นการจัด กิ จ กรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและ
ความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3
ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให
สามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน
สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชีแ้ ละ ตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้ คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ ากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
4.3.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
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4.3.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.)
4.3.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 4.1
:
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบัน อุดมศึก ษาตองมีก ารบริห ารจัดการงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย
แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย
ในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด านการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถาบัน
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8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ ครบ 7 ขอตาม
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 หรือ 7 ขอ เกณฑทั่วไปและครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพร
ไปยังคณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน เปน เรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึก ษา ดังนั้น สถาบันตอง
จัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและ
รวดเร็วทันเหตุการณ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
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5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบทีก่ ําหนด
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 3 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 4.3

:

เงิน สนับสนุน งานวิจัย หรืองานสรางสรรคตอ จํานวนอาจารยป ระจํา
และนักวิจัยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
:
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึง
ตองจัด สรรเงิน จากภายในสถาบัน และที่ไดรับจากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุน การทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน
นอกจากนั้น เงินทุน วิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบัน ไดรับจากแหลงทุน
ภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุม
ที่เนนการวิจัย
เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
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กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
x5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับ
รวมผูล าศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณ
นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่
ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไมใชนักวิจัยเปนผูด ําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 4.3.1 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.)
คําอธิบาย
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การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภ าพและประสบความสําเร็จ นั้น สามารถพิจ ารณาไดจ ากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจั ยที่ตีพิมพและจํานวน
ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูร ณ (Full paper) ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด
บทความจากผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ที่ ส ามารถนํ า มานั บ ได มี เ ฉพาะ Article หรื อ
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น
การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรค โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการ
แสดง (Performance) ซึ่งเปนการนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ ทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงที่เปน
ผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย ) สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมีก ารจัด การนําเสนอใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจาก
องคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณคาของ
ผลงานในการเผยแพร เชน
- มีคณะกรรมการผูพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานกอนเผยแพร ซึ่งอาจประกอบดว ย
ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
- การประกวด มีร างวัลรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่มีคุณ ภาพ และที่เป นที่ยอมรับในวง
วิชาการ
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.125

ระดับคุณภาพงานวิจัย
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ
อยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจาของบทความ
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คาน้ําหนัก
0.25

-

0.50

-

0.75

-

1.00

-

ระดับคุณภาพงานวิจัย
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติ
ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการ
จัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือ
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิ จัยที่ไดรับการตีพิ มพ ในวารสารวิ ชาการ (Journal) ระดั บ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.125

-

0.25

-

คาน้ําหนัก
0.50

-

0.75

-

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(performance) ระดับสถาบัน
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(performance) ระดับจังหวัด
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(performance) ระดับชาติ
มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
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(performance) ระดับภูมิภาค (อาเซียน 10 ประเทศ) *
1.00
- มี ก ารเผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(performance) ระดับนานาชาติ (ตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะ)
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บูรไน ลาว กัมพูชา
เวียดนาม และพมา
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ตีพิมพหรือเผยแพร
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x 100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5 คะแนน
20
20
10/20

ขอมูลที่ตองการ
1. จํานวนและรายชื่ อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแตละปปฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง จนถึง
ปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ใหระบุคาน้ําหนักของแตละบทความวิจัยดวย
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร
ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน) โดยรายงาน
ในแตละปปฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ใหระบุ
คาน้ําหนักของแตละผลงานสรางสรรคดวย
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3. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นัก วิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทั้งนี้ใ หร ายงานยอนหลังสามป จนถึงปก ารศึกษาที่
ประเมิน
ตัวบงชี้ที่ 4.3.2 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.)
คําอธิบาย
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภ าพและประสบความสําเร็จ นั้น สามารถพิจ ารณาไดจ ากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่นํามาใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
การนํ าไปใช ป ระโยชน หมายถึ ง งานวิ จั ยหรื องานสร างสรรค ที่ ไ ด นํ า ไปใช ป ระโยชน ต าม
วัตถุประสงคที่ร ะบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการ
แกปญ หาไดอย างเปน รูป ธรรมกับ กลุม เปาหมาย โดยมีห ลัก ฐานปรากฏอยา งชัด เจนถึ งการนํา ไปใช
จนกอใหเกิด ประโยชนไดจ ริงตามวัต ถุประสงค และไดก ารรับรองการใชประโยชนจ ากหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x

100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลที่ตองการ
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชใหเกิดประโยชนในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปใดปหนึ่งในรอบ 3
ป โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใชประโยชน ชื่อ
หนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
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และนานาชาติที่เกี่ยวของ โดยรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ให
แสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้
- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจยั
- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่
เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช
- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
การพัฒนาสาธารณะไปใช
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน
ตัวบงชี้ที่ 4.3.3 : ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.)
คําอธิบาย
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค นควา วิเคราะห สังเคราะห
วิจัย การปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒ นางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
- ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
1.00
- ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x

100
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เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลที่ตองการ
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของ
อาจารยประจํา รายปตามปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอม
ชื่ อ เจ า ของผลงาน ป ที่ ผ ลงานแล ว เสร็ จ ป ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพจากหน ว ยงานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได
ชื่อหนวยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คาน้ําหนัก ของผลงาน
วิชาการแตละชิ้น โดยรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน
2. จํานวนอาจารย ประจําทั้งหมดในแตละป การศึกษาของ โดยนับรวมอาจารย ที่ ลาศึก ษาต อ
ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
หลักการ
การบริก ารทางวิชาการแกสังคมเปน หนึ่งในภารกิจ หลัก ของสถาบัน อุ ด มศึก ษา สถาบัน พึ ง
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจาย
ตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใช
ประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจาก
เปน การทําประโยชนใ หสังคมแลว สถาบัน ยั งไดรั บประโยชนใ นดานตาง ๆ คือเพิ่มพูน ความรู และ
ประสบการณของอาจารยอนั จะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ
ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชีแ้ ละตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้ คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
5.2.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือ การวิจัย (สมศ.)
5.2.2 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 5.1
:
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบัน
อุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัด
โครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความ
เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
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เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
หมายเหตุ
:
ตามเกณฑขอ 2 และขอ 3

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ

ตัวบงชี้ที่ 5.2

:

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

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

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 5.2.1 : การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือ การวิจัย (สมศ.)
คําอธิบาย
การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือ
สังคมหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือ
การพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการที่มี
คาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน
ประเด็นการพิจารณา
1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอนตอจํานวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 10
2. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการวิจัยตอจํานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 10
3. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการทีใ่ ชกับการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชาตอจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5
4. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหมตอจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5
5. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการตอยอดสูหนังสือหรือตําราตอจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5
เกณฑการใหคะแนน
1
มีการปฏิบัติ
1 ขอ

2
มีการปฏิบัติ
2 ขอ

3
มีการปฏิบัติ
3 ขอ

4
มีการปฏิบัติ
4 ขอ

5
มีการปฏิบัติ
5 ขอ

ขอมูลที่ตองการ
1. หลัก ฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัด ระบบ และมีก ารประมวล
ความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนไปตอยอดพัฒนา
เปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม
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ตัวบงชี้ที่ 5.2.2 : การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.)
คําอธิบาย
โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบัน
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคก รภายนอกและเมื่อดําเนินการแลว มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถ
พึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
เกณฑการใหคะแนน
1
มีการปฏิบัติ
1 ขอ

2
มีการปฏิบัติ
2 ขอ

3
มีการปฏิบัติ
3 ขอ

4
มีการปฏิบัติ
4 ขอ

5
มีการปฏิบัติ
5 ขอ

ขอมูลที่ตองการ
1. แผนและกิจ กรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
2. ผลการปฏิบัติต ามกิจ กรรมหรือโครงการ
3. ขอมูลจากกิจ กรรมหรือโครงการที่เสริมสรางความเขมแข็งและตอบสนองความตองการ
ของชุมชนหรือองคก รภายนอก
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรมถือเปนพัน ธกิจ สําคัญประการหนึ่งของสถาบัน อุด มศึก ษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณา
การเขากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่
ดีขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชีแ้ ละตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้ คือ
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 6.1

:

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหาร
จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน

:
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1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีก ารบูร ณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรมกับการจัด การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 6.1.1 :

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

คําอธิบาย
การทํานุบํารุง หมายถึง การใหความสําคัญและเห็นถึงคุณคาที่จะตองดูแลรักษาใหคงอยูในสภาพที่
ดี และสมบูรณทั้งในปจจุบัน และเพื่ออนาคต
ศิล ปะ คือ งานสร า งสรรค ที่ สง เสริ ม สร า งความสุ น ทรี ย ความงาม และความสุ ข แก ผู ค น
สภาพแวดลอม และสังคม ซึ่งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย และเขาใจคุณคาทางศิลปะ
ซึ่งมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษย เปนการนําศิลปะไปใชในการสงเสริมพัฒนาอาจารยและนักศึกษา
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน เรื่องความคิด ความรูสึก
และความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม สามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคม และผลเกิดจากกิจกรรม
และผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสมัย
นิยม วัฒนธรรมปจจุบันที่ดีจึงควรมีความสอดคลองกับความเปนสากล แตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเอง
ที่มีคุณคาอยางมั่นคง และมั่นใจ
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมการเรียนรู วัฒนธรรมองคกร พัฒนาบุคลากร
พัฒนากิจ กรรมเพื่อใหเกิดวัฒนธรรม เชน จิตอาสา สงเสริมการแสดงออกทางความคิดทั้งในและนอก
หองเรี ยน วั ฒ นธรรมการปฏิเสธ การสรางวั ฒ นธรรมที่สอดคลอ งกับโลกยุค ป จ จุบัน แตตองรูคุณ ค า
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วัฒ นธรรมที่เปน รากฐานของตนเอง มหาวิทยาลัยควรเปน บอเกิด ของวัฒ นธรรมที่ดี แลว บุค ลากรใน
มหาวิทยาลัยควรเปนผูนําทางวัฒนธรรมของสังคม อาทิ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และควรมีก าร
สงเสริมใหรักวัฒนธรรมของบานเกิดหรือวัฒนธรรมในชุมชน นอกจากนั้นควรมีพิจารณาในประเด็นการ
จัดการทางวัฒนธรรมและการเฝาระวังทางวัฒนธรรม เชน มหาวิทยาลัยจะตองแสดงบทบาทในการปองกัน
หรือกรองสื่อ ที่สงผลใหเกิดการใชสื่อเพื่อยัว่ ยุอบายมุข หรือความเสื่อมเสียทางเพศ โดยไมตองมองในอดีต
เสมอไป และระวังตีความเรื่องวัฒนธรรมเปนประเพณีไปหมด
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
4. ไดรับการยกยองระดับชาติ
5. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
1
มีการปฏิบัติ 1 ขอ

2
มีการปฏิบัติ 2 ขอ

3
4
5
มีการปฏิบัติ 3 ขอ มีการปฏิบัติ 4 ขอ มีการปฏิบัติ 5 ขอ
ขอมูลที่ตองการ
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม
4. หลักฐานที่แสดงโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการใน แต
ละปการศึกษา อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง
ประเมินโครงการ หรืองบประมาณสนับสนุนโครงการ เปนตน
5. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน
ขั้น ตอนและชว งระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน
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ตัวบงชี้ที่ 6.1.2 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
คําอธิบาย
การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไวแลว และมีวิธีดําเนินงาน
ที่ดี คือ การทําใหลัก ษณะเดิมเปลี่ยนไปตามที่มุงหมายไว เพื่อใหลัก ษณะใหมที่เขามาแทนที่นั้น ดีก วา
ลักษณะเกา
สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรม ทีเ่ จริญงอกงาม
มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง โดยสามารถจะศึกษาหาความรู และเรียนรูไดจากงานศิลปะและวัฒนธรรม เชน
หองอัครศิลปน วรรณศิลป ทัศนศิลปและศิลปะสถาปตยกรรม ศิลปะการแสดง เปนตน
การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง สถานศึกษามีการวางแผนงาน และการดําเนินงานที่ดีในการสราง
คุณ คาความงดงามของวัฒ นธรรม หรือมีปฏิกิริยาตอความงามทั้งหลาย กอใหเกิด ความมีชีวิต ชีว าของ
สถานศึก ษา ไมวาจะเปน ธรรมชาติสิ่งแวดลอม วั ต ถุ เหตุก ารณ การดํารงชีวิต สภาพแวดลอมและ
ปรากฏการณเหลานั้นมีสภาพเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่จะกระตุนความรูสึก กระตุนการรับรู โดย
จะแปรการรับรูไปสูความรูสึกนึกคิด การชื่นชมยินดี การวิพากษ วิจารณ พรอมกันนั้นก็จะพัฒนาความรูสึก
นึกคิดไปสูการแสดงออก ไปสูการสรางสรรค ซึ่งอาจแสดงออกและสรางสรรคไดทุกดานในชีวิต ไมวาจะ
เปนการแสดงออกและสรางสรรคทางวิทยาศาสตร สรางสรรคทางเทคโนโลยี สรางสรรคทางสังคม ฯลฯ
โดยมีพลังของสุนทรียภาพเปนแรงสนับสนุน ทั้งนี้การวัดความมีชีวิตชีวาของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่
มีชีวิต) สามารถวัดได โดยมหาวิทยาลัยไมควรจํากัดเวลาปด-เปด มีพื้นที่ทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง พื้นที่
ทั้งในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได เปนการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูใหกับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน
โดยมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางของชุมชน อาทิ แหลงเรียนรู แหลงศิลปวัฒนธรรม แหลงพักผอน แหลง
ออกกําลังกาย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยรักษาระบบนิเวศเดิม เปนตน
ประเด็นการพิจารณา
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรียะ
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
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เกณฑการใหคะแนน
1
2
มีการปฏิบัติ 1 ขอ มีการปฏิบัติ 2 ขอ

3
มีการปฏิบัติ 3 ขอ

4
มีการปฏิบัติ 4 ขอ

5
มีการปฏิบัติ 5 ขอ

ขอมูลที่ตองการ
1. หลัก ฐานที่แสดงโครงการหรือกิจ กรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการใน
แตละปการศึกษา อาทิ งบประมาณในการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมิน
โครงการ หรืองบประมาณสนับสนุนแตละโครงการ เปนตน
2. โครงการหรือกิจกรรม รายงานชื่อผลงาน หรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการสงเสริมการอนุรักษ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดโครงการ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่สงเสริมหรือพัฒนาสุนทรียภาพทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน
ขั้น ตอนและชว งระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการ
กํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมี
คุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการตามคํารับรองการปฏิบัติร าชการ สํานัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 2552-2553
7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบงชี้ จํานวน 4 ตัวบงชีแ้ ละตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้ คือ
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบ ริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
7.4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.)
7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 7.1

:

ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ
สภาสถาบันและผูบ ริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
เกณฑมาตรฐาน
:
1. สภาสถาบัน ปฏิบัติ หนา ที่ต ามที่ก ฎหมายกํ าหนดครบถว นและมีก ารประเมิน ตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุค ลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน
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3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู บ ริ ห ารถ า ยทอดความรู แ ละส ง เสริ ม พั ฒ นาผู ร ว มงาน เพื่ อ ให ส ามารถทํ า งานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได
สวนเสีย
7. สภาสถาบั น ประเมิ น ผลการบริ หารงานของสถาบั น และผู บริ ห ารนํา ผลการประเมิน ไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

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

ตัวบงชี้ที่ 7.2

:

การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดย
มีการรวบรวมองคความรูท มี่ ีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปน
ระบบ เพื่อใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรูในสถาบันประกอบดวยการระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู
การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น
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เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสวนงานอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
2. มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท ี่กําหนดในขอ 1
3. มีก ารแบง ป น และแลกเปลี่ย นเรี ยนรู จ ากความรู ทัก ษะของผู มี ป ระสบการณต รง (tacit
knowledge) เพื่อคน หาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น ความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุค ลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในข อ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่
เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร (explicit knowledge) และจากความรู ทั ก ษะของผูมี ป ระสบการณ ต รง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 7.3
:
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบั น ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ หารและการ
ตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยง
กับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหารการวางแผน
และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกลาว
ตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใ ช
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เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอย
ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 7.4

:

ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและ
ควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัว
เงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบี ยบขอบัง คับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการ
คาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้ง
การมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุง
ระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกล
ยุทธเปนสําคัญ
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบ พันธกิจหลักของสวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสีย่ งอยางนอย 3 ดาน ตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน
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- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีก ารประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัด ลําดับความเสี่ยงที่ไดจ ากการ
วิเคราะหในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปการ
ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน
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1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารยบุคลากร
ภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดขึ้นได แต
ไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว
2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ เชน
คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง
และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน
3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผล
กระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ
ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน
การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกําหนด
ไวลวงหนา
ตัวบงชี้ที่ 7.4.1 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.)
คําอธิบาย
สภาสถาบัน อุด มศึกษาถือเปน องคก รหลัก ของสถาบัน อุด มศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการที่เปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน
การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบันจะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการ
ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
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1. สภากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
2. มีก ารปฏิ บัติ ต ามบทบาทหน า ที่ค รบถ ว นตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด (หมายรวมถึง ระเบี ย บ
ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ)
3. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนประจําป อยางนอยปละ
1 ครั้ ง และมี ผ ลการกํ า กั บ ติ ด ตามการประเมิ น อธิ ก ารบดี ห รื อ ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด อย า งน อ ย 2 ครั้ ง
ในรอบวาระการดํารงตําแหนง
4. สภาสถาบันดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถาบันดําเนินงานภายใต
หลักธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น
5. ผลการประเมินตนเองของสภาสถาบัน ไดคะแนนไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ภายใต
กรอบมาตรฐานในการประเมินที่สํานักงานกําหนด)
ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารหรือหลัก ฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแ ล
สถาบัน อุด มศึก ษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบัน อุด มศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา
2. เอกสารหรือหลัก ฐานที่ แสดงรายละเอียดการดํา เนิน การตามระบบการกํา กับดูแลสถาบั น
อุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบัน ได
กําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ อาทิ
ดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน
4. เอกสารหรือหลั ก ฐานที่แสดงใหเห็น ถึงนโยบายของสภาสถาบัน ที่กํ าหนดใหมี ร ะบบการ
ประเมินตนเอง และมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
5. รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาในชวง 3 ปที่ผานมา
6. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของสภา
สถาบัน อุดมศึกษา
7. รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสภาสถาบั น ภายใต ก รอบมาตรฐานในการประเมิน ที่
สํานักงานกําหนด
8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตัวบงชี้ 7.4.2 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.)
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คําอธิบาย
การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถใน
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน
1. มีการเผยแพร วิสัยทัศน นโยบายของผูบริหาร
2. สรางการมีสวนรวมโดยการรับฟงความคิดเห็น เชน การจัดประชุมบุคลากรทั้งองคกร อยางนอย2
ครั้ง ตอปการศึกษา
3. มีการเผยแพรผลการตรวจสอบดานบุคลากร การเงิน สถานที่ ครุภัณฑและการบริหารความเสี่ยง
(ทั้งชีวิตและทรัพยสินของนิสิต นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร) โดยผูตรวจสอบภายนอกตอสาธารณชน
4. มีการเผยแพรผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในสถาบัน
5. ผลการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง โดยไดคะแนนไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารหรื อหลั กฐานที่ แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํ ากับดู แล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนิน งานของสถาบันอุด มศึก ษาตามหนาที่และ
บทบาทของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
2. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงรายละเอี ย ดการดํ า เนิ น การตามระบบการกํ า กั บ ดู แ ล
สถาบัน อุด มศึก ษา โดยมีเอกสารหรือหลัก ฐานหรือรายงานหรือบัน ทึก การประชุมที่แ สดงใหเห็น ว า
ผูบริหารสถาบัน ไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปน รูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิด การควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ
เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กําหนดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของ
สถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการ
ทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบ ริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความตองการใชเงิน
เพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทํา
ความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวน
นักศึกษา คาใชจายที่สถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของ
สถาบันหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วใน
การเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้
จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง
ใชเม็ดเงินอยางคุม คา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได
ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1

:

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ
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คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุด มศึกษาจะตองมีระบบในการจัด หาและจัด สรรเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธ ทางดานการเงินซึ่งเปน แผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ
ดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและ
การจัด ทํารายงานทางการเงิน อยางเปน ระบบครบทุก พัน ธกิจ มีร ะบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อให
สามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2
ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของสวนงานอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเป นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 4
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ : แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอด
รับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการ
ดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะ
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เปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบัน ใชในการดํา เนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล
จากนั้น จึงจะกําหนดใหเห็น อยางชัด เจนถึงที่มาของเงิน ทุนที่ตองการใชวาสามารถจัด หาไดจ ากแหลง
เงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสม
ของหนว ยงาน เงินบริจ าคจากหนวยงานภายนอกหรื อศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีก ารระดมทุนดว ย
วิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของ
สถาบัน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
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ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชีแ้ ละตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.)
ตัวบงชี้ที่ 9.1

:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ง
สถาบันตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบัน
ใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงาน
ตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้ง
การรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปน สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
2. มีก ารกําหนดนโยบายและใหค วามสําคัญเรื่องการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ค รบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงาน
ที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี การ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีร ะบบสารสนเทศที่ใ หขอ มูลสนั บสนุ น การประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี
กิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สวนงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 9.1.1 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.)
คําอธิบาย
ตามกฎกระทรวงว าด ว ยระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553
ระบุไววา “...“ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก สามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึ กษาทราบ รวมทั้ง
เป ด เผยผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาต อ สาธารณชน ...” ทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษา
จะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
ตนสังกัดกําหนด โดยจะเปนตัวบงชี้ที่เนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในโดยต น สั งกั ดนี้ จะเป น คะแนนที่ สามารถสะท อนประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลของคุ ณ ภาพ
การดําเนินงานดานตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได ดังนั้น ในการประเมินตัวบงชี้นี้ จะใชคาเฉลี่ยคะแนน
ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม
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วิธีการคํานวณ
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
จํานวนป
หมายเหตุ
ใชค ะแนนประเมิน ระบบประกัน คุณ ภาพภายในของสถาบัน อุด มศึก ษาระดั บสถาบัน ตามที่
หนวยงานตนสังกัดกําหนด ยอนหลัง 3 ป ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เริ่มใชคะแนนตั้งแตปการศึกษา 2553 (เนื่องจากใชเกณฑการประเมินใหม) เชน
- ประเมินป 2554 ใชคะแนนประเมิน 1 ป คือ ป 2553
- ประเมินป 2555 ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ป คือ ป 2554 และ 2553
- ประเมินป 2556 ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ป คือ ป 2555, 2554 และ 2553
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 3 ปยอนหลังเปนคะแนน
ของตัวบงชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เชนเดียวกับการประเมินภายนอก)
ขอมูลที่ตองการ
คะแนนประเมิน ระบบประกัน คุณ ภาพภายในของสถาบัน อุด มศึกษาโดยหนว ยงานตน สังกัด
จํานวน 3 ปกอนปที่ประเมิน
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สวนที่ 5
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ

ตัวบงชี้ที่ 1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

1. มีก ารจัด ทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบัน ไดกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิ ธ านอยู แ ล ว ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น สถาบั น ควรทบทวนว า ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านยั ง มี ค วามเหมาะสมกั บ
สภาพการณในปจจุบันของสถาบันหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสถาบันและ
ผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากตองมีก ารปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน ตามสภาพการณที่เปลี่ยนไป
ควรเปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อเปนที่ยอมรับของ
ทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนด
รวมกัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ สภา
สถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและ
มาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ สภา
สถาบันและกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแก
ใหสอดคลอง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพื่อนําสถาบันไปสูความสําเร็จ
ที่พึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และ
ภัยคุกคาม (threat) เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันไดแก
การเรียนการสอน การวิจัย การบริ การทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่สถาบันกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากทั้งผูบริหาร อาจารยและ
เจาหนาที่ เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผล
ตามความมุง หวังของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
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2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธและ
เปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปน
ทางการ
2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายใน
และมีการมอบหมายอยางเปนทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผน
ปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติ
การประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
4.1 มีก ารจัด ทําตัว บงชี้ (KPI) พรอมทั้ ง เปาหมาย (target) ของแตละตัว บงชี้ที่จ ะใชวั ด
ความสําเร็จ ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ ควรจัดทําพรอมกับ
การจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป
4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
ตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะ
นําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
สถาบันควรจัดทําปฏิ ทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พัน ธกิจเพื่อใชเปน แนว
ทางการดําเนินงานและสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม
และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ
เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการ
แกไขปรับปรุง
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีก ารประเมิน ผลการดําเนิน งานตามแผนกลยุทธโ ดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้ การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมิน ที่ไดบรรจุเขาวาระเพื่อพิจารณาในที่
ประชุมผูบริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
8.1 มีก ารมอบหมายผูรับผิด ชอบในการดําเนิน งานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา และมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
8.2 มีก ารนําแผนกลยุท ธและแผนปฏิ บัติก ารประจํา ปที่ไ ดรับ การปรับ ปรุง เสนอสภา
สถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

1. มีระบบและกลไกการเปด หลัก สูตรใหมแ ละปรับ ปรุง หลั ก สูตรตามแนวทางปฏิบัติ ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลัก สูต รและกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิด ชอบพิจารณาหลัก สูต รใหมและหลัก สูต ร
ปรับปรุง คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในสาขาวิชานั้น ๆ
1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น ๆ ในตลาด
งานวามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติหรือไม สถาบันมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม
นอกจากศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของ
หลักสูตรใหมและคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางานเพื่อใหทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร
1.4 มีก ารเสนอหลั ก สู ต รใหมห รือ หลั ก สู ต รที่ ปรั บปรุง ผา นการพิจ ารณาตามระบบที่
สถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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1.5 มีก ารเสนอหลั ก สูต รใหมหรื อหลัก สู ต รปรับ ปรุงตามแบบฟอรมที่ ค ณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่
สภาสถาบันอนุมัติ
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.1 มีการกําหนดหลัก เกณฑ ขั้น ตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตร โดย
พิจารณาหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผูสมัครเรียนนอย หรือ
หลักสูตรที่องคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน
2.2 เมื่ อ หลัก สู ต รใดเขา เกณฑ ข องการป ด หลั ก สูต ร ให เ สนอเรื่ อ งผ า นการอนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมการตางๆ ตามที่สถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และ
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทัง้ แจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับ
จากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
3. ทุก หลัก สูตรมีก ารดําเนิน งานใหเ ปน ไปตามเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรระดับ อุด มศึก ษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน การสอน กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ สาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบง ชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนตองเปน ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และยังตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่
สะทอนการดําเนิน การตามประกาศมาตรฐานคุณ วุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลัก สูต รใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหาร
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน หรือ ความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน
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3.3 สําหรับหลัก สูต รสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลัก สูต รควรทําการศึก ษาอยางละเอียดและ
รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ควรมีผูทรงคุณ วุฒิจ ากสภาหรื อองคก รวิ ชาชีพอย างนอย 1 คนในกระบวนการพัฒ นาหลัก สูต ร และ
ดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและ
จัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลัก สูตรที่ ดําเนิน งานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึก ษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดใน
รูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชา
ที่มีอยู หรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนดอยาง
นอยทุกปการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด
4.3 มีก ารกํา หนดระบบการรายงานผลการดํ าเนิน งานตามตัว บงชี้ ที่กํ าหนดของแตล ะ
หลักสูตร โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้ วิเคราะหผลการประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตร
ที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตาม
ผลการประเมินที่ไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการ
ประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
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6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอ ยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)
คณะกรรมการพิจ ารณาหลักสูต รในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือ
ภาควิชา ควรมีองคประกอบของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพของหลักสูตร เพื่อใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานจริงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียการสอนให
ผูเรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกวา
ระดับปริญญาตรีไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง โดยหลัก สูต รระดับปริญญาโทควรเนน การเรียนแผน ก เพื่อให
สอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพื่อจูงใจ
นักศึกษา
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนัก ศึกษาที่ศึก ษาอยูใ นหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึก ษาทั้งหมดทุก ระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไมเพียงแตเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนน
การวิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทานั้น แตตองดําเนินการใหมีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิต ศึกษาที่เนน การวิจัยมากพอ เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ
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ตัวบงชี้ที่ 2.4

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
ขอมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการในอนาคต
อยางนอย 5 ปขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังที่
ตองการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและ
วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดีใหเขามาสูก ระบวนการคัดสรร อาจมีการ
สรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน
1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ทั้งสาย
อาจารยและสายสนับสนุน เพื่อใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่สถาบันการศึกษากําหนด และสามารถ
นําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถประเมิน
ความตองการนี้ได ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ในระดับตาง ๆ
เพื่อใชใ นการปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน เกิด กระบวนการ
เรียนรู เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทัก ษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอื่น ๆ การเขาศึกษาในโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนา
ของสายงาน ในรอบปที่ผานมา เพื่อใชใ นการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเพื่อ
การปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิก ารที่เหมาะสมและเปน
ธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน
1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางที่ควรมี
การวางแผน เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวัง
ของผูปฏิบัติงาน และของสถาบัน
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2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว
เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหไดอาจารย หรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาที่กําหนด และเปนไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่สถาบันวางแผนไว
2.2 มีก ารวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลัก ษณะงาน (job
description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies )
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะที่จําเปนให
ผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนด
เสน ทางเดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุค ลากรทุก กลุม วิเคราะหปริมาณการเขา ออกของ
บุคลากรแตละกลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดิน
ของตําแหนงงานที่กําหนด รวมทั้งติด ตามตรวจสอบเปนรายบุค คล เพื่อการสงเสริมสนับสนุน อยาง
ตอเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศ
การทํางาน การจัด สวัสดิก าร การเอาใจใสดูแลบุค ลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัด เทียมกัน การสราง
บรรยากาศของความสุขในการทํางาน
3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุนและชวยเหลือผูที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในดานตาง ๆ เชน
ชวยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่น ๆ
3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตาง ๆ เชน ประชาสัมพันธผลงานที่
ไดรับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบ
เปนกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือ
และสนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ
3.5 มีกิจ กรรมที่ กอใหเกิด การพัฒ นาร ว มกัน เปด โอกาสใหผูใ ตบังคั บบัญชาได มี
โอกาสแสดงความคิ ด เห็ น และร ว มมือ ในการทํ า งาน มีช อ งทางการสื่อ สารหลายช องทางระหว า ง
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ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความรูสึก ที่ดี
และพัฒนางานรวมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุข ภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปองกัน และสงเสริม มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพ สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ เชน สนั บสนุนดานสถานที่ออกกําลังกาย
สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจาก การพัฒนา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัด ผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคในการเพิ่มความรูและทักษะ
การปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบั ติงาน
หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือ
พัฒนา 6-9 เดือน หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
อบรม หรือการพัฒนา เปนตน
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สถาบันจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝง
จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ
5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุง
และพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน
สถาบันจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวใน
แผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒ นาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของ
สถาบัน และนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด
7.3 มีก ารสํารวจความต องการ และความพึงพอใจของคณาจารย แ ละบุค ลากรสาย
สนับสนุนที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป
ตัวบงชี้ที่ 2.6

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน และหลากหลาย
สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับความสามารถที่แตกตางและวิธีการ
เรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เนนการคิด
วิ เ คราะห การมี ทั ก ษะในการเรี ย นรู แ ละแสวงหาความรู รวมทั้ ง การสร า งหรื อ พั ฒ นาความรู
ใหมๆ ดวยตนเอง โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง
ชี้แนะแหลงขอมูลความรู จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิ ด
ความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา
1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ รวมทั้งฝกงาน
และฝกประสบการณ
1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในแตละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียน การสอน
ใหมีประสิทธิภาพ
1. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1 อาจารยจัด ทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แตละ
รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย
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- จุดมุงหมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรูเมื่อผูเรียนไดเรียนรายวิชา
เสร็จสิ้นแลว โดยเนนพฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรู ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- ลักษณะและการดําเนินการ เปน การระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่ว โมง
การสอน และการใหคําปรึกษา
- การพั ฒ นาผลการเรี ยนรูข องผูเ รีย น เปน การอธิบ ายความรูห รือ ทัก ษะที่
รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ที่กําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- แผนการสอนและการประเมิน ผล ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัว ขอหรือ
เนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอ
หรือเนื้อหานั้นๆ
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัยที่
ใชประกอบการเรียนการสอน รวมทั้ งแหลงเรี ยนรู น อกห องเรียนที่ ชว ยเสริม ประสบการณจ ริ งหรื อ
ประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน
- การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น การของรายวิ ช า มี ก ารประเมิ น
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความเห็นของทีม
ผูสอน ผลการเรียนรูของผูเรียน และจากการสังเกตการณ เปนตน
2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบแรกที่
พบผูเรียน
2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินทั้งในระหวางภาคการศึกษา
(formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)
2. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาที่สงเสริมให
ผูเรี ยนเรีย นรูด ว ยตนเอง และเรี ยนรูจ ากการปฏิบัติ จ ริ งทั้ง ในและนอกชั้น เรีย น อาทิ จัด ให มีชั่ว โมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ รวมทั้งฝกงาน
และฝกประสบการณ
3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
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3. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมี
ความรูทางวิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนทั้ง
รายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานที่ภายนอก
สถาบัน ใหนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปนตน
4. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนา การเรียนการ
สอน
5.1 อาจารย ค วรพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนและวิ ธี ก ารสอนในรายวิ ช าที่
รับผิดชอบอยางตอเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการสอนที่
ผานมา โดยการทําวิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผล การ
เรียนรูของผูเรียนเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร
5.2 ควรจั ด เวที ก ารสั ม มนา หรื อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ การวิ จั ย และ
ประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปน
ประจําอยางตอเนื่อง
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพ การ
จัด การเรี ยนการสอนของอาจารยใ นทุก รายวิ ชาและมี ก ารประเมิน คุ ณ ภาพความเพียงพอและ ความ
เหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอร อุปกรณใน
หองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาว
ขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปดวยวา มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางไร
6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผล การเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ตอไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
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- ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุก
ภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ หรือ
เสนอการปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลใหการดําเนิน การหลัก สูต รไดรับการประเมินโดยผูมีสว นไดสว นเสีย เชน
ผูเรียนปจจุบัน และผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและกรอบ
เวลาที่กําหนดทุกปการศึกษา
- ระบุถึงความจําเปน ตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตร ตาม
หลักฐานจากผลการประเมินของผูเรียน / ของผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผูประเมินอิสระ และของ
ผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 2.7

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

6. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต อยางนอยสําหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของผูใช
บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด โดย
นําขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.2 คณะกรรมการรับผิด ชอบหลักสูตรตองมีก ารทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณ ฑิ ต โดยคํ านึ งถึง ความทั น สมั ยของหลั ก สู ต รที่ ตองสอดคล องกั บการเปลี่ย นแปลงระดั บทอ งถิ่ น
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดวย มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และ
เผยแพรใหผูที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานักศึกษา
7. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรั บ ผิด ชอบหลั ก สู ต รมี ก ารวิ เคราะห ติ ด ตามประเมิ น ผลการใช
หลักสูตร และนําขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใ ชบัณฑิตมาใชใ นการปรับปรุงหลักสูต ร
โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และ
การประเมินผล
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2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด เพื่อให
ผูสอนแตละวิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาที่ที่ตองพัฒนาผูเรียนในทักษะที่จําเปนของรายวิชานั้นๆ อาจ
มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการ
เรียนรูในหองเรียนกับนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหมีทั กษะการ
ปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได
2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยที่จะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษ
การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพือ่ ใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุงตนเอง
จากเพื่อนรวมงาน
2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของ
ผูเรียน เนนการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรูขั้นสูง
ใชวิธีก ารวัดและประเมิน ผลที่หลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของ
ผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูที่ใชวิจัยเปนฐาน
2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิด ชอบหลักสูตรในการ
แลกเปลี่ยนกิจ กรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารว มกันสําหรับผูเรียนที่จําเปนตองไดรับการ
พัฒนาเปนพิเศษ
8. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ
3.2 หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพื่อใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดว ยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหนักศึกษาและ
อาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรู ในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice)
เพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา
9. มีระบบและกลไกการสง เสริมใหนัก ศึก ษาระดับ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึก ษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ
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4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ตาง ๆ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศใหนักศึกษารับรู
4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน
4.3 หากเปน ไปได อาจมีการกําหนดเปน เงื่อนไขให นัก ศึก ษาตองมีโ อกาสเขารว ม
ประชุมวิชาการระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา
4.4 ในระดับชั้นเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุน
ใหนักศึกษาสงผลงานวิชาการใหที่ประชุมวิชาการตาง ๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการสงผลงานวิชาการให
ไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร
10. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแ กนักศึกษาระดับปริญญาตรีแ ละบัณฑิตศึก ษาที่จัดโดย
สถาบัน
5.1 มีก ารจัด หางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณ ธรรมจริยธรรม
ใหแกนักศึกษา และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของสถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน
หรือตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
11. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะ
กลุม ค 1)
6.1 มี ก ารเชิ ญ หน ว ยงาน สถาบั น องค ก รภาครั ฐ และเอกชน ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต หรื อ
นัก วิช าการมาให ค วามรู หรื อให ขอ มูล เกี่ ยวกับ ประเด็น วิจั ยที่ ตอ งการใหนั ก ศึ ก ษาจั ด ทํ าเปน หัว ข อ
วิทยานิพนธประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อใหนักศึก ษาไดจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยที่สนองความ
ตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.2 ประชาสัมพัน ธแหลงทุน วิจัยจากหนวยงานตางๆ ใหนัก ศึก ษาทราบ และมีก าร
พัฒนาทักษะการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับชวงเวลาของการสมัครทุน
6.3 สนับสนุนใหนักศึกษาเสนอขอเสนอโครงการวิทยานิพนธไปยังหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย
6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ อาจมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวของ
กับประเด็นวิจัยของนักศึกษามารวมเปนกรรมการสอบ เพื่อใหรับรูผลงานวิจัย และนําผลไปใชประโยชน
6.5 มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ หรือจัดทําเปนขาว
เพื่อเผยแพรตามสื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอาจจัดทําบทคัดยองานวิจัยเปนหมวดหมู เผยแพรไป
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ยังสถาบันหรือองคการที่เกี่ยวของ หรือนําออกเผยแพรในชวงโอกาสที่กําลังเกิดเหตุการณหรือสถานการณ
ที่เปนปญหา และสามารถใชคําตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษาผลิตไปชวยชี้แนะแนวทางการแกไขปญหา
ได
6.6 มีก ารจัด ทําระบบฐานขอมูลงานวิทยานิพนธที่มี บุค คลหรือหนว ยงานนําไปใช
ประโยชน โดยอาจใชวิธีการสืบคนการอางอิง หรือการสํารวจดวยแบบสอบถามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
12. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพ เผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง)
7.1 ผูสอนอาจมอบหมายใหนักศึกษาอานบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ มี
การวิพากษบทความ การสังเคราะหความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตาง ๆ
7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการจัดทําบทความ
7.3 อาจมีการตั้งคลินิกใหความชวยเหลือในการทําบทความวิจัย รวมทั้งการแปลเปน
ภาษาตางประเทศ
7.4 สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางสวน ที่สามารถตีพิมพ
เผยแพรได สงไปยังวารสารตาง ๆ ในระหวางการทําวิทยานิพนธ
7.5 นําบทความวิจัยของนัก ศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมไดรับการคัดเลือกให
ตีพิมพเผยแพรมาเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน และมีการวิพากษเพื่อการเรียนรูรวมกัน
ตัวบงชี้ที่ 3.1

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
4.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพทั้งทางกายและ
ทางจิต ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา
4.2 หนว ยงานระดั บภาควิช า มี ร ะบบการตั้งอาจารยที่ ปรึก ษาวิ ชาการที่ เหมาะสม
คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ที่ทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดทั่วถึง มีระบบการชวยเหลือ
นักศึกษาในความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารยทั้งที่เปน
ทางการหรือไมเปนทางการ เพื่อสงตอขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวา
การแกปญหา
4.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการ
หรือใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาที่คอยรับเรื่องรองทุกขของนักศึกษาที่ขอใช
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บริการตลอดเวลา อาจมีก ารจัดบริก ารสายดว น (hotline) สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหค วามชวยเหลือ
นักศึกษาที่มีปญหาวิกฤติและตองการความชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารยที่
ปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการ
4.4 มี ร ะบบการส ง ต อ การดู แ ลสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ของนั ก ศึ ก ษา ไปยั ง
โรงพยาบาลหรือหนวยใหบริก ารเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของ
สถาบันที่จะดูแลได
4.5 ผูเ กี่ย วข องกับ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ระดั บ มีร ะบบการติ ด ตามผลการช ว ยเหลื อหรือ ให
คําแนะนําแกนักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ
4.6 มีก ารจัดประชุมพัฒ นาอาจารยหรือบุค ลากรที่รับผิดชอบการดูแลนัก ศึก ษาเปน
ระยะๆ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน
4.7 มีการจัดประชุมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา
เพื่อรวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา
4.8 มี ช อ งทางให นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู เ กี่ ย วข อ งได ใ ห ข อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
การใหบริการ
5. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
5.1 สถาบัน จัด ทําฐานขอมูลอิเล็ก ทรอนิก ส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการที่
ทันสมัยและที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจําเปนตองรู
5.2 มี ช อ งทางให นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู เ กี่ ย วข อ งได ใ ห ข อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
การใหบริการ
5.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อเปนแหลงดูงาน
แหลงฝกประสบการณของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปน แหลงเรียนรูของ
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณ
ทางวิชาชีพที่เหมาะสมตอไป
3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการดําเนินงานเพื่อฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน
3.3 มีชองทางใหนัก ศึก ษาหรือผูเกี่ยวของไดใ หขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพชีพ
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4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
4.1 สถาบั น มี ฐ านข อ มู ลศิ ษ ย เก า และมี ก ารจั ด ทํา ฐานข อ มู ลอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส เว็ บ ไซต
จดหมายขาว ฯลฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปน ประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจ กรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสาร
วิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
4.2 มีก ารสง ข าวให ศิษ ย เก ารั บ รูเ กี่ย วกั บ กิจ กรรมทางวิช าการเพื่ อพั ฒ นาความรูแ ละ
ประสบการณเปนระยะๆ
4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวมใน
การจัด การเรียนการสอน การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปน กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณที่
ดีแกนักศึกษาปจจุบัน และสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกาแลว ยังทําให
ศิษยเกาและอาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหม ๆ ในฐานะผูใหและผูรับ
4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงการใหบริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
5.1 มีก ารจัด กิจ กรรมทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒ นาความรู และประสบการณ
สําหรับศิษยเกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู
5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
และประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
6. มีผ ลการประเมิ น คุ ณภาพของการให บ ริก ารในขอ 1 - 3 ทุ ก ข อ ไม ต่ํ า กว า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
6.1 หนว ยงานที่เกี่ยวของในสถาบันระดับภาควิชา ฝาย คณะ หรือสถาบัน มีร ะบบ
การติดตามประเมิน ผลการใหบริก ารทุก ด านแกนักศึกษาและศิษ ยเกา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบใน
การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการประเมินแก
ผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับคณะ สถาบัน
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ 3.51
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการที่อยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของ
การ
ใหบริการดานใดที่ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ ปญหา
อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ทั้งนี้ ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกา มีสวน
รวมในการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความตองการของนักศึกษา
7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ และมี
การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานที่ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการทุกดานตามแผนที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่
สถาบันจัด ใหทุก ดานอยางนอยปละครั้ง เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัด ทําแผนการพัฒ นาระบบการ
ใหบริการในระยะตอไป
ตัวบงชี้ที่ 3.2

ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

7. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา ที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา
ในหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน หรือ จัดโดยองคกรนักศึกษา เพื่อ
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละ
ระดับการศึกษา
1.2 มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ค วามสํ า เร็ จ ของการจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ประกอบดวย ตัวบงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้เฉพาะ (ถามี) ที่
นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม
8. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
สถาบันมีการพัฒ นาความรูความเขาใจแกนักศึก ษาดานการประกันคุณภาพ และกําหนด
เงื่อนไขใหนักศึกษาระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ
กิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
9. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด กิจกรรมที่ดําเนินการโดย

นัก ศึก ษาอย างนอ ย 5 ประเภทสํ าหรับ ระดับ ปริ ญ ญาตรี และอยา งน อ ย 2 ประเภทสํา หรั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
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กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจกรรม
วิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณ ฑิต ศึก ษา สถาบันตองสงเสริมการจัด ทําแผน
การจัด กิจ กรรมที่ดําเนิน การโดยนัก ศึก ษาระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภทจากประเภท
กิจกรรมตอไปนี้ ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยูดวย
3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม
ตองจัดทําขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษาของสถาบัน)
โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัด กิ จ กรรม ประกอบดว ยสาระสําคัญ ไดแก
วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และ
วิธีก ารประเมิน ความสําเร็จ และมีก ารติด ตามประเมินผลการดําเนิน งานของกิจ กรรมกอนหนานี้มาใช
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม
3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา
ขอเสนอโครงการที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
10. มีการสนับสนุนให นักศึก ษาสร างเครือขา ยพัฒนาคุณภาพภายในสถาบั นและระหว างสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน
4.1 สถาบันใหนักศึก ษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณ ภาพ
ภายในสถาบัน และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานในรูปแบบตาง
ๆ เชน กิจ กรรมการจัด การความรู (KM: knowledge management) การใหนัก ศึก ษานําเสนอผลการ
ดําเนินงาน (ผลการประเมิน ) ในที่ประชุม เพื่อใหนักศึกษากลุมอื่นรับรูรว มกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ
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4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยที่รับผิดชอบฝายกิจการนัก ศึกษา ควรมีการประชุมกับ
สถาบันภายนอก เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริมการสราง
เครือขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ระหวางสถาบันดวย
4.3 ในแตละป สถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางสถาบันมีการจัด
เวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัด
กิจกรรมของแตละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.4 อาจมีการรว มมือกันเพื่อสรางชองทางการเผยแพรกิจ กรรมการพัฒ นานัก ศึ ก ษา
ระหวางสถาบัน มีการรวมตัวกันเปนเครือขายสถาบัน เพื่อเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณใน
การจัดกิจกรรมนักศึก ษา โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึก ษาระหวาง
สถาบัน
11. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบงชี้ที่กําหนด
5.2 สถาบันกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการ
จัดกิจกรรมมาสังเคราะห เพื่อใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแตละรอบป
5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 สถาบันมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปตอไป
12. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการ
วิเคราะหคุณลักษณะของนัก ศึก ษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุด มศึกษาแหงชาติในดานที่ยังไม
บรรลุผลเทาที่ควร
6.2 สถาบั น นํ า เสนอผลให ผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ระดั บ รั บ รู และมี ก ารระดมความคิ ด ใน
การพัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

9. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนด
หนวยงาน บุคคลหรือกลุมบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริ หารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคอยางเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยาง
สม่ําเสมอเพื่อบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน
1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการบริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับสนุน การปฏิบัติงานของกลุมวิจัย หรือศูน ยวิจัยเพื่อให
สามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย
นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกใหปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน
10. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เชน 1) การกําหนดใหนัก ศึก ษาบัณ ฑิต ศึ ก ษาเปน สว นหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย 2) การกําหนดให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรค ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ของอาจารย 3) การกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนา
ในงานวิจัยของอาจารย หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) หรือ
เขารวมการจัดแสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงาน
สรางสรรคของนักศึกษา หรือสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ระดับชาติและนานาชาติ 5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา
ในการจัดการเรียนการสอน เปนตน
3. มีก ารพัฒนาศัก ยภาพดานการวิจัย หรืองานสรางสรรคแ ละใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย แก
อาจารยประจําและนักวิจัย
3.1 จัด ระบบการรับเขา และกํากับดูแลอาจารยและนัก วิจัย เช น วิเคราะหกําลังคน
วางแผน และรับเขาบุ ค คล (ทั้ งอาจารย นั ก วิจั ย และนั ก ศึก ษาบั ณ ฑิต ศึก ษา) ทั้งจากในประเทศและ
ตางประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทําการกําหนด
กฎเกณฑ แนวทางกํากับ และสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานใน
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วารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจน
ที่ตองปฏิบัติ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณของแตละ
กลุมบุคคล กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเริ่มจากการฝกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดรับ
การแนะนําหรือการรว มทีมวิจัยกับนัก วิจัยอาวุโ ส การเขารว มประชุมวิชาการ การชว ยใหคําปรึก ษา
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย
หรือรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไดรับความรู
และประสบการณที่มีคุณคา
อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ
การสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมที่ประกอบดวยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนัก ศึกษา
หลังปริญญาเอก และนัก ศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูชว ยวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและ
ตอเนื่อง
3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของแกอาจารยและ
นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด
3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการใหรางวัล
สําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆในสถาบันใหเหมาะสมและจูงใจแก
การคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เปนตน
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังนั้น สถาบัน
จึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเปน ทุน วิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพื่อใหนักวิจัยเหลานี้มีโ อกาสสราง
ผลงาน ที่สามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสถาบันในโอกาส
ตอไป
สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน
เชน การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ทั้งแหลงทุนภายในประเทศและ
ตางประเทศ ที่อาจารยและนัก วิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้น อาจจัด ใหมีค ณะ
ผูเชี่ยวชาญเปนพี่เลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหลงทุน
ตางๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลานั้นใหเหมาะสม เพื่อมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน
สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัด หาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการ
วิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมการวิจัย ดังนี้
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5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดว ย 1) งบประมาณสนับสนุน การ
บริหารงานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถผลิตผลงานระดับสากล
หรือผลงานตามความตองการของประเทศ หรือของทองถิ่น อยางตอเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2)
งบประมาณสนับ สนุน การเผยแพรผลงานวิ จัยหรื องานสรา งสรรคใ นรูปแบบตา งๆ 3) งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคข องนัก ศึก ษาบัณ ฑิต ศึก ษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4)
งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) เปนตน
5.2 หองปฏิบัติก ารวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทที่เปน จุด เนน ของสถาบัน
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน ศูนยเครื่องมือระดับสูงที่จําเปนที่
หลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือหากไมมีศูนยเครื่องมือระดับ สูง
ดังกลาว ก็ตองจัดระบบผานเครือขายทั้งในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอื่นได เพื่อ
ไมใหเปนอุปสรรคตอการวิจัยของนักวิจัย
5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard
copy) และสื่ออิเล็ก ทรอนิกสที่เพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การ
สนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศษสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปรวม
ทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ที่สอดคลองกับงานวิจัย
ของอาจารย โดยเฉพาะในชวงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารยใน
มหาวิทยาลัยวิจัย
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ค รอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปนี้
1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2) ขอมูลดานการวิจัยและ
งานสรางสรรคของสถาบัน ทั้งปจจุบันและผลงานที่ผานมา 3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัด แสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการ
สนับสนุนของสถาบันในการเผยแพรผลงาน 4)ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการ
นําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบัน
ที่เกี่ยวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
สถาบันจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสม่ําเสมอ โดยการ
มีสวนรวมของอาจารยและนักวิจัย เชน การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย ทั้งในประเด็น งานวิจัย
เสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา หรือการประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัยในประเด็น
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ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย และนักวิจัยในปจจุบัน หรือการประเมินระบบ
สารสนเทศในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน
สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ตองทําเพื่อ
การปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ตองใชหาก
จําเปน กําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยตามที่กําหนด
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่ น หรือจากสภาพ
ปญ หาของสัง คม เพื่อ ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสัง คม และดําเนิน การตามระบบที่
กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2)
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสราง
ความรวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธีการตางๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศของกลุมเปาหมาย การ
สนทนากับกลุมเปาหมายที่สําคัญ (focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกรภายนอก การใชขอมูล
ปอนกลับ (feed back) จากความรวมมือที่มีอยูเดิม
วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีทั้งการรวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบน
พื้น ฐานภู มิปญญาทองถิ่ น หรื อเพื่อตอบโจทยข องหนว ยงานหรือ ชุมชนภายนอก รวมถึงการรว มใช
ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ หรือทรัพยากรอื่นๆ
ตัวบงชี้ที่ 4.2

ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลัก เกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุน
การตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใ นวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่ มี peer
review ในประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุน ใหมเพื่อชว ยเขียนรายงานการวิจัย
สําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษ
ของบทความวิ จัยของอาจารยแ ละนั ก วิจั ย ที่ จ ะนํ าเสนอในวารสารวิชาการระดั บนานาชาติ 3) การ
สนับ สนุ น งบประมาณเพื่อ เขา รว มประชุ มเสนอผลงานวิจั ยหรือ เผยแพรง านสรา งสรรค 4) การจา ย
คาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5) การจายคาตีพิมพ
กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ทั้งนี้การสนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของ
แตละสถาบัน
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2. มีร ะบบและกลไกการรวบรวม คั ด สรร วิเ คราะห แ ละสั ง เคราะห ค วามรูจ ากงานวิจั ย หรื อ งาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ รวบรวม คัด
สรร วิ เคราะหและสังเคราะหค วามรูจ ากผลงานวิจั ยหรือ งานสรางสรรคใ หเหมาะสมกับกลุ มบุค คล
เปาหมายโดยยังคงความเชื่อถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบ
ติดตามผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจั ย คัดสรรคผลงานที่นาจะเปนที่สนใจของ
บุคคลทั่วไป จัดใหมี การสัมภาษณอาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูที่
นาสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเขาใจได จัดหมวดหมูความรูที่ไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร
3. มีก ารประชาสัมพัน ธแ ละเผยแพรอ งคความรู จากงานวิจัย หรือ งานสรางสรรคที่ไ ดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
นําองคความรูที่ไดจ ากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใ นขอ 2
เผยแพรสูสาธารณชนผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธให
เหมาะสมกับ กลุมเปาหมาย ดําเนิน การประชาสัมพัน ธต ามแผนตลอดจนการติด ตามขอมูลปอนกลับ
นอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดย
เชื่อมโยงกับศิษยเกา ชุมชน และองคกรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่คาดวาจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนดขั้นตอน วิธีการ
และผูรับผิดชอบเพื่อเปนสื่อกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และนักวิจัยกับ
องคก รภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบ
แสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ตองการรับบริการวิจัยในเรื่อง
เฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเริ่ม ประสานงาน
หรือสงเสริมการนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติบุคคล
(start up company) เปนตน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบ ที่กําหนด
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการสนับสนุนการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ แก
อาจารย นัก วิจั ย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุร กิจ หรื อการซื้อขายผลงานวิจัยหรือ งานสรางสรรค
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ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
นอกจากนั้น ควรมีก ารกําหนดหลักเกณฑและวิธี การในการรักษาสิทธิประโยชนข อง
อาจารย นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจที่เปนผลจากงานวิจัย
โดยเปนหลักเกณฑที่โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกฝาย
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร
(เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
วางแนวทางและขั้น ตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิด ชอบในการสนับสนุน ความรู และ
อํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยในประเด็นตางๆ เชน 1)
การใหความรูและคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝกอบรม หรือสัมมนา หรือ
จัดคลินิกใหคําปรึกษา 2) ชวยรางคําขอและยื่น ขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทาง
ปญญาหรือสํานักงานเทียบเทาในตางประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตใหใ ชสิทธิในสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน
ตัวบงชี้ที่ 5.1

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดานตางๆ ที่
สัมพันธกับพันธกิจของสถาบัน มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุค ลากรทุกระดั บมี
ความพรอมทั้งในดานความรู ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการ
วิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบ
ของการใหบริการ กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและ
ทดแทนระหวางภาระงานดานตางๆซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชน
สังคมตามความถนัดและจุดเนนของสถาบัน
ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสู
การปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการกั บ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนการ
ปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปน
โครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
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3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย

มีก ารบูร ณาการงานบริก ารทางวิช าการกับ การวิจัย อยา งเป น ระบบ เชน 1) มีก ารนํ า
ผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงที่ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ 2) นํา
ความรู ประสบการณ จากการใหบ ริก ารกลับมาพัฒ นาตอยอดไปสูก ารพั ฒ นาองคค วามรูใ หมผา น
กระบวนการวิจัย เปนตน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
จัดใหมีร ะบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จ ของการบูร ณาการงานบริการวิช าการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซึ่ง
เปนทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของสถาบัน ความรวมมือรวม
ใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และ
เปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนดไว
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย
สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ไดอยาง
สม่ําเสมอและเปนรูปธรรม
ตัวบงชี้ที่ 5.2

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

1. มีก ารสํ ารวจความตอ งการของชุม ชน หรือ ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน หรือ หนว ยงานวิช าชี พ เพื่ อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
มีก ารสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนว ยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนและความเชี่ยวชาญของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริก ารทางวิชาการเพื่อการเรียนรูแ ละเสริมสรางความเขมแข็ง ของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
สถาบัน มีก ารเชิญหรือเปด โอกาสใหผูมีส ว นรว มจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการ มารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสราง
เครื อข า ย (Networking) ระหว า งบุ ค คลหรื อหน ว ยงานในรู ปแบบตา งๆ เช น ความร ว มมื อ กั บสถาน
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ประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปน สว นหนึ่ งของการปรับปรุงปญหาที่เกิด ขึ้น หรือไปใชพัฒ นา
บุคลากรของสถานประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนําและจัดใหมี
ชองทางในการสื่อสาร ทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ
ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
มีก ารประเมิน ประโยชนห รือ ผลกระทบของการใหบ ริ ก ารทางวิ ช าการต อสั ง คมว า
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา
อาจารย และบุคลากรผูใหบริการ ทั้งในดานการนําความรู ความเชี่ยวชาญไปใชประโยชน การสื่อสาร การ
ชี้แจงแนะนําใหผูรับบริการและประชาชน
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
มีการนําผลการประเมิน การใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ใหบริการ ระบบและกลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ
คาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของ
การใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลที่ชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ได
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสูสาธารณชน
สถาบั น มี ก ารพั ฒ นาความรู ที่ ไ ด จ ากการให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
กระบวนการในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผูเรียนดวย จัดใหมกี ารแลกเปลี่ยน
ความคิดและเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตาง ๆ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูล
การบริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณะ
ตัวบงชี้ที่ 6.1

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดระบบและกลไกทางด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มีร ะบบสงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ
และมีผลลัพธชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การกําหนดผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะ
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และวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มีก ารบูรณาการงานดานทํานุบํารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรมกับ การจัด การเรีย นการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
สถาบันสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรว มกับ
การเรียนการสอน และกิจ กรรมนักศึก ษา คือมีก ารจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํา รุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองคการนักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มีหอ
ศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีค วามรู ความเชี่ยวชาญดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.2 สถาบั น จัด ทํ าวารสารศิลปะและวัฒ นธรรมในระดับต างๆ เชน วารสารระดั บ
หนวยงาน ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน
3.3 สถาบัน มีก ารบริก ารวิชาการดานศิลปะและวัฒ นธรรม โดยมีค วามรว มมือกั บ
หนวยงานหรือองคกรอื่น มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เปน
ระบบอยางชัดเจน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
5. มีก ารนําผลการประเมินไปปรับ ปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง ศิล ปะและวัฒนธรรมกับ การ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA
5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู
การปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน การตามแผนปรับปรุงและพัฒ นาอยางเปน
รูปธรรม
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6. มีก ารกําหนดหรือ สรางมาตรฐานคุณภาพดานศิล ปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน ที่ย อมรับ ใน
ระดับชาติ
6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช
ผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสูสาธารณะ
6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญเปน
วิทยากรหรือเปนที่ประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี
การเผยแพรทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ไดรับการอางอิง
เปนที่ยอมรับ
ตัวบงชี้ที่ 7.1

ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

8. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่
กําหนดลวงหนา
1.1 กรรมการสภาสถาบัน ทุ ก คนควรได รับ การชี้ แ จงและทํ า ความเข า ใจเกี่ย วกั บ
กฏหมาย ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตาง ๆ อาทิ
ขอบังคับที่วาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของ
ประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณของสถาบัน เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ที่มีตอ
สถาบันกอนจะปฎิบัติหนาที่
1.2 กรรมการสภาสถาบัน กํากับดูแลสถาบัน ไปสูทิศทางที่กําหนดรว มกัน ระหวาง
ผูบริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน
ตอสาธารณชน
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน
2.1 ผูบริหารและสภาสถาบัน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน
พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของ
งานที่ปฏิบัติ ที่ค วรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒ นาองคกร เชนการสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมี
โอกาสศึก ษา เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู 2) มิติการ
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พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรูของนักศึกษา ทิศทางการสงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนได สวนเสียเชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึง
ความคุมคาของการใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบัน อยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล และ
การรายงานขอมูล กับประโยชนที่จะไดรับ
2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธให
หนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน
2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการ
บริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติใน
การประชุมผูบริหารอยางนอย ปละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนิน งานให
สอดคลองกับสภาพการณยิ่งขึ้น พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร
กลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ
3.2 ผูบริหารมีก ารประเมิน ผลการดําเนิน งานที่สําคัญตามภารกิจ ของสถาบัน อยาง
ครบถวน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการ
ดําเนินงานในรอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดย
ใชสื่อตาง ๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัด การ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจ
ในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติร ะดับถัด ไป เพื่อเพิ่มความคลองตัว พรอมกับมีก ารกํากับ และ
ตรวจสอบเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเสี่ยง
อยูรดับในที่ยอมรับได
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4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอ
บุคลากรเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
โครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (lean organization) เปนตน
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผู บ ริ ห ารมี ก ารถ า ยทอดความรู แ ก ผู ร ว มงาน โดยเน น การเพิ่ ม ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานที่
ห
น
า
ง
า
น
(on – the – job training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
5.2 ผูบริหารในระดับตาง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู และถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการสราง
เครือขายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เปนตน
6. ผูบ ริ ห ารบริ หารงานด ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยคํ า นึง ถึ ง ประโยชน ข องสถาบั น และผู มี สว นได
สวนเสีย
6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของ
สถาบันใหไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยใหสอดคลองทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่
เกี่ยวของในการดําเนินงาน
6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผล การ
ทํางานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป
6.4 ผูบ ริ ห ารมี ก ารติ ด ตามผลการควบคุ ม ภายใน การบริห ารความเสี่ย ง และการ
ตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุก
ป
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม
7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารตามที่ระบุไวใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหาร
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทํารวมกันระหวางสภาสถาบันและผูบริหาร
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7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กลาวคือ
ใชหลัก การที่มุ งเนน การใหข อเสนอแนะเชิ งสรางสรรค นําผลการประเมิน ไปใช ใ นการพัฒ นา หรื อ
ปรับปรุงสถาบันใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง
7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหารงาน
อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 7.2

การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

6. มี ก ารกํ า หนดประเด็ น ความรู แ ละเป า หมายของการจั ด ก ารความรู ที่ ส อดคล อ งกั บ แผน
กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
a. สถาบันควรศึกษาเปาประสงคต ามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัต ถุประสงคเชิงกล
ยุทธของสถาบัน วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดที่ตองการ เพื่ อนํามาใชในการ
กําหนด แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
b. บุคคลที่เกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนางาน ที่กํากับดูแลดานยุทธศาสตร
หรือกลยุทธที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมทั้งดานอื่นๆ ที่เปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน
c. สถาบั น ควรมี เ ป า หมายในการจั ด การความรู โดยเน น เรื่อ งการพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรูที่สถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุง
หลักสูตรและวิธีการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายใน
สถาบัน เปนตน
7. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
2.1 กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัย อยางนอยควรเปนบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารย หรือ
นักวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมทั้งดานอื่นๆ ที่สถาบันมุงเนน
2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปน จุด เดนของ
อาจารยหรือนักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่
สะทอนอัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรู
ใหไดองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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8. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด
a. สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ และ
ผลงานทางดานวิจัย รวมทั้งผลงานดานอื่นๆ ทีส่ ถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
อยางสม่ําเสมอผานเวทีตาง ๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรู
เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
b. สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน เชน
การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทั้งระหวางหนวยงานภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อยางเหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที่
9. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่
เปน แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒ นาและจัด เก็บ อยางเป น ระบบโดยเผยแพรอ อกมาเปน ลายลัก ษณอัก ษร
(explicit knowledge)
a. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่เปน แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒ นาและจัดเก็บอยางเปน ระบบ เปน หมวดหมูเพื่อให
บุคลากรกลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย
b. ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
c. ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองให
เกียรติแกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
10. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาป จจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
a. ผู รั บ ผิ ด ชอบควร วิ เ คราะห ค วามรู จ ากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากแหล ง ต า ง ๆ เช น
นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสม
กับบริบทของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย
b. ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย
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c. มีก ลไกการนําผลการประเมิน คุณ ภาพจากภายในและภายนอกดานการจัด การ
ความรู มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน
d. ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปาประสงคที่กําหนดไวในประเด็น
ยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 7.3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

6. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 สถาบั น ควรตั้ งคณะกรรมการจัด ทํา แผนระบบสารสนเทศที่ ประกอบไปด ว ย
ผูบริหารดานระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวยรายละเอียด
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย
- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ
- ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของสถาบัน
- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศที่
มีอยูในปจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ ทั้ง hardware software
(system software และ application software) database people ware และ facilities อื่นๆ
- งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ
- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ
7. มีระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ หารและการตัด สิ น ใจตามพัน ธกิจของสถาบัน โดยอยางน อ ยตอ ง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศที่นําขอมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เปน
ตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เปนพันธกิจของสถาบันได
อยางครบถวน ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอื่น ๆ รวมทั้งเปน
ขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย
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8. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
a. ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมทั้งกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจ
ทุกครั้งที่มีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน
b. ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
9. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
a. กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศ
b. นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
c. แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว
d. ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด
10. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
มีก ารสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษา เปนตน
ตัวบงชี้ที่ 7.4

ระบบบริหารความเสี่ยง

7. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
a. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน
b. มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบาย
หรื อ แนวทางในการดํ า เนิ น งาน หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ กํ า หนดระยะเวลาให มี ก ารประชุ ม ของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยางสม่ําเสม
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8. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
สถาบัน
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตาง ๆ เชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที)่
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- ความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
a. วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา
b. ประเด็น ความเสี่ยงที่นํามาพิจ ารณาควรมองถึงเหตุก ารณใ นอนาคตที่มีโ อกาส
เกิด ขึ้น และสงผลกระทบตอสถาบัน ดานชื่อเสียง คุณ ภาพการศึก ษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิต
บุคลากร และทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ
c. ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนตน
d. จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบ
จากความเสี่ยง
9. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
a. ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่ํา ได
b. ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ
c. การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ
เสี่ยงในอดีต หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน
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d. การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณ
เสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการศึกษาของ
สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน
10. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
a. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จ ะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุค ลากรในสถาบัน และดําเนิน การแกไข ลด หรือ
ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
b. สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัว
เงิ น และไม ใ ช ตั ว เงิน เชน ชื่ อเสี ย ง การฟอ งร อ งจากการไมป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบีย บ ขอ บั ง คั บ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา)
11. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
a. มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภาสถาบัน
b. มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไ ข พรอมขอ เสนอแนะในการปรับปรุ งแผนการดํ าเนิน งานต อ
สภาสถาบัน
12. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยง
ในรอบปถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังการ
จั ด การ ความเสี่ ย งและข อ เสนอแนะจากสภาสถาบั น รวมทั้ ง ความเสี่ ย งใหม จ ากนโยบาย หรื อ
สภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหนวยงานกํากับ
ตัวบงชี้ที่ 8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

8. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไปของ
เงินที่ตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหนาที่ดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชใน
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถาบัน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชซึ่งจะเปน
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งบประมาณในการดําเนินการตามแผน และ กําหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปน
งบประมาณแผนดิน เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุน
ตาง กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ
9. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน
และเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัด สรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลว งหนาและไดรับ
การยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลัก เกณฑใ นการจัด สรรทรัพยากรอยูแลว ควรไดมี
การทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของ
สถาบัน ในทุก ดานใหเปน ไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงิน อยางมีประสิทธิภ าพ เพื่อจะทําใหรายได
รายจาย เปนไปอยางเหมาะสม
10. มีง บประมาณประจําปที่สอดคลอ งกับแผนปฎิบัติก ารในแตล ะพัน ธกิจและการพั ฒนาสถาบัน และ
บุคลากร
สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปที่
แตกตางกันไดแตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนที่ที่จะนํางบประมาณ
ประจําปเสนอสภาสถาบันควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆดังนี้
- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวในแตละปมาก
นอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของสถาบันแลว งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจมี
ความเพียงพอมากนอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสถาบันแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด
11. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุล
อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลว
สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จ ะใชใ นกิจ กรรมของสถาบัน ในชวงถัด ไป มีการนํารายงาน
ทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน
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12. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
a. จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร เปน
รายงานที่แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจาก
การทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร
b. มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา
c. มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน
d. มีการวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต
13. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
a. สถาบันการศึกษาทีไ่ มไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยู
แลวควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มี
สํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้น หากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมไดเขา
ตรวจสอบเปนประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป
b. มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผูตรวจสอบ
ภายใน อยางเปนทางการ
13. ผูบริหารระดับสูง มีก ารติด ตามผลการใชเ งินใหเ ปน ไปตามเปาหมาย และนําขอ มูล จากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผูบริหารสามารถใชร ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัด สิน ใจชว ยใน
การติดตามการใชเงิน จัดทํารายงานตางๆ ที่เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะห
สถานะทางการเงินของหนวยงาน
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1. มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึก ษาภายในที่เ หมาะสม และสอดคลอ งกับ พัน ธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปน
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
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1.2 ระบบประกั น คุ ณ ภาพที่ นํ า มาใช ต อ งเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห าร
การศึกษาที่ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมิน
และการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให
มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู
ปฏิบัติแตละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ตองใหความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอม
ทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีก ลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตร ะดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา
ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อใหไดคุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด
2.4 มีคู มื อ คุ ณ ภาพในแต ล ะระดั บ เพื่ อ กํา กั บ การดํ า เนิ น งานใหสู ก ารปฏิบั ติ ที่ เ ป น
รูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงาน
ของสถาบันเพิ่มเติมตามอัต ลัก ษณของตนเอง แตทั้งนี้ตองไมขัด กับมาตรฐานการอุดมศึก ษา ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 ตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค
ครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ
3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. มีก ารดําเนินงานดานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม
ติด ตามการดําเนิน งาน และประเมิน คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เ ปน รายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
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รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณครบถวน
โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีก ารนําวงจร PDCA เขามาใชใ นการดําเนิน งานดานระบบคุณ ภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พรอมทั้ง
เสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงาน
กับคณะกรรมการ / หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสถาบัน มีการ
พัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ
สถาบันควรจัดใหมีร ะบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันได
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเปนระบบทีส่ ามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน
14. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ
ผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของ
สถาบัน ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรว ม
กําหนดตัว บงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆดานการประกันคุณภาพ เปนตน
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15. มีเ ครือขายการแลกเปลี่ย นเรีย นรูดานการประกันคุณภาพการศึก ษาระหวา งสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน
8.1 มีก ารสรางเครือขายการประกัน คุณ ภาพระหวางสถาบัน ทั้งในสว นของระดับ
สถาบันหรือคณะวิชา และในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มีก ารทํางานดานการประกันคุณ ภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และมีพัฒนาการดานตางๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย
8.3 มีก ารติด ตาม ประเมิน ผลการสรางเครือขาย เพื่อนําไปสูก ารพัฒ นาการทํางาน
รวมกันอยางตอเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแตละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีก ารเผยแพรแนวทางการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ที่เปน วิธีปฏิบัติที่ดีใ หกับ
สาธารณชน และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน
9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานดานการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา

สวนที่ 6
การวิเคราะหตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมอง
ดานการบริหารจัดการ

1. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
สถาบัน อุด มศึก ษามีพัน ธกิจ หลัก ที่สําคัญ 4 ประการ คือ การผลิต บัณ ฑิต การวิจัย การ
ใหบริก ารทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม และมีพัน ธกิ จอยางนอยอีก 5
ประการที่ จ ะสนั บ สนุ น ให ก ารขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ หลั ก บรรลุ เ ป า หมายได คื อ 1) ปรั ช ญา ปณิ ธ าน
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 4)
การเงิน และงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพ ซึ่งพัน ธกิจ หลั ก และพัน ธกิจ
สนับสนุนจะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเขาดวยกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง จึงจะสงเสริม
ใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้น
โดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดานที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธ
กิจ สนับสนุน ไดแก 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) การผลิต บัณฑิต 3)
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแกสังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
ดังนั้น ในการประกันคุณ ภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึก ษา จึงได
กําหนดตัวบงชี้ภายใตองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน ดังมีรายละเอียดปรากฏในบท
ที่ 3 เพื่อใหสถาบันอุดมศึก ษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแตละแหง ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ
จํานวนตัวบงชี้
องคประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย

ปจจัยนําเขา
-

กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1

ตัวบงชี้ที่ 2.2,
2.3 และ 2.5

ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.4 ,
2.6 และ 2.7

-

ตัวบงชี้ที่ 3.1 และ
3.2
ตัวบงชี้ที่ 4.1 และ
4.2
ตัวบงชี้ที่ 5.1 และ
5.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1

ตัวบงชี้ที่ 4.3

5. การบริการทางวิชาการแก
สังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ

-

8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
รวม

-

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

4

18

-

ผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16
และ 17

รวม
1+3

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
1,2,3,4 และ 14
-

8+5

ตัวบงชี้ สมศ. ที่
5,6 และ 7
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
8,9 และ 18
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10
และ 11
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12
และ 13
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 15

3+3

1 + 20

23+20

2

2+4
1+2
4+2
1
1+1
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2. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34
กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ดังนั้น จึงไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ซึ่งถือไดวาเปนมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐาน
ยอย 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณ ฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุด มศึก ษา และ
มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกาย
และจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญในศาสตร ข องตน สามารถเรี ย นรู สร า งและ
ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล
2) บัณ ฑิต มีจิต สํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ต ามความรับผิด ชอบโดยยึด หลัก
คุณธรรมจริยธรรม
3) บัณ ฑิต มีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิต ใจ มีการดูแลเอาใจใสรัก ษาสุข ภาพของ
ตนเองอยางถูกตองเหมาะสม
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมี
ดุลยภาพ
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการ การ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มาตรฐาน
นี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีก ารบริหารจัด การบุค ลากรที่มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล มีค วามยืด หยุน
สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อยางมีอิสระทางวิชาการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553

207

2) มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการ
ตางๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน
3) มีร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อนํ า ไปสูก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน การ
อุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของ
การอุดมศึก ษาทั้ง 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสว นของ
ชุมชนและสังคมในการจัดการความรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน
และใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
นักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรู
และทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของ
ประเภทสถาบัน มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคม
ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคม และ
ประเทศชาติ
4) มีก ารอนุรัก ษ ฟน ฟู สืบสาน พัฒ นา เผยแพรวั ฒ นธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรม
ตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
การแสวงหา การสราง และการจัด การความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสูสังคม
ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
และเทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู
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2) มีก ารบริ หารจัด การความรูอย างเปน ระบบ โดยใช หลัก การวิจัย แบบบูร ณาการ
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง อันนําไปสู
สังคมแหงการเรียนรู
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตั ว บ ง ชี้ต ามองค ประกอบคุ ณ ภาพ 9 ด าน ลงในมาตรฐานการอุ ด มศึก ษาแตล ะดา น เพื่อ ให
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละ
แหง ดังปรากฏในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

ตัวบงชี้ดาน
ปจจัยนําเขา
-

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดาน
ธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจ ตัวบงชี้ที่ 2.2, 2.3,
ของการบริหารการอุดมศึกษา
2.5 และ 4.3
3. มาตรฐานดานการสราง
และพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู
รวม

-

4

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 2.7 และ 3.2

ตัวบงชี้ดานผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวบงชี้ที่ 2.8 และตัว
บงชี้ สมศ. ที่ 1,2,3
และ 4

ตัวบงชี้ที่ 1.1, 2.4, 7.1,
7.3, 7.4, 8.1 และ 9.1

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12
และ 13

ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.6, 3.1,
4.1, 5.1, 5.2, 6.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2 และ 7.2

รวม
3+4

7+2

ตัวบงชี้ สมศ. ที่
13+11
8,9,10,11,14,15,16,17
และ 18
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5,6
2+3
และ 7

18

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553

1+20

23+20
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3. ตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
เพื่อใหการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในสามารถติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นการ
ดําเนินงานอยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรู รวมถึง
นวัตกรรม จึ งสามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณ ภาพ 9 ดาน ลงในมุมมองดานตางๆ ที่กลาว
ขางตน ดังปรากฏในตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ดาน
ตัวบงชี้ดาน
ตัวบงชี้ดานผลผลิต
มุมมองดานบริหารจัดการ
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
หรือผลลัพธ
รวม
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ตัวบงชี้ที่ 2.6, 2.7,
ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ ตัว 7+8
ไดสวนเสีย
3.1, 3.2, 5.1, และ บงชี้ สมศ. ที่ 1,2,3,4,8,9
5.2
และ 18
2. ดานกระบวนการภายใน

ตัวบงชี้ที่ 2.5

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

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

10+8

3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากร การเรียนรู
และนวัตกรรม

ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 2.2
และ 2.3

ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2 และ
7.2

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5,6,7
และ 14

2
4+4

18

1+20

23+20

รวม

4

4. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได จั ด ทํ า มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิการ ลงวัน ที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําไปสูก ารพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุม
สถาบัน ที่มีปรัชญา วัต ถุประสงค และพัน ธกิจ ในการจัด ตั้งที่ แตกตางกัน ไดอยางมีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความ
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พรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนด
กลุมสถาบันอุด มศึกษาเปน 4 กลุม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแลวในบทที่ 1 ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
มาตรฐานสถาบัน อุด มศึก ษา ประกอบด ว ยมาตรฐานหลัก 2 ดาน และมาตรฐานยอยอี ก
มาตรฐานละ 4 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอย
ดานตาง ๆ 4 ดาน
1.1) ดานกายภาพ
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี มีหอง
ครบทุกประเภท พื้นที่ใชสอยที่ใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ
และเหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผน
การรับนัก ศึก ษา ตามเกณฑพื้น ที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งตองจัด ใหมีหองสมุด ตามเกณฑ
มาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือ
ความจําเปนอยางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
1.2) ดานวิชาการ
สถาบันอุด มศึก ษามีศัก ยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการ
สอดคลองกับวิสัยทัศน พัน ธกิจ ของสถาบัน อุด มศึก ษาและแผนการผลิตบัณ ฑิตที่ต อบสนองความ
ตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริก ารการศึกษาที่ดี
สามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณ ภาพ สถาบัน ตองมีก ารบริหารวิชาการที่มีคุณ ภาพ ประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลทั้งในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ประเมินผล การเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ
1.3) ดานการเงิน
สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตาม
กองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและ
เปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อใหเกิด ประโยชนสูงสุ ดแก
ผูเรียนและผูใชบริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ
การจัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุน
ภายใตการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู
ไปกับการใชเงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ
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1.4) ดานการบริหารจัดการ
สถาบัน อุด มศึก ษามีร ะบบการบริ หารจัด การที่มีประสิท ธิภ าพในการถายทอด
วิสัยทัศน คานิยม ไปสูการปฏิบัติทสี่ อดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจ
ที่กําหนดไว โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การ
บริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่
กําหนดไว มีการเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุก
ระดับสูประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย หลักความ
โปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา
2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐาน
ยอยดานตาง ๆ 4 ดาน
2.1) ดานการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัตแิ ละจํานวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตไดตาม
คุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอสนเทศที่ชัดเจน เผยแพรตอ
สาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารยที่สงเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการ
เรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา
2.2) ดานการวิจัย
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัย
กับหนวยงานภายนอกสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริ่มสรางสรรคที่มีคุณภาพ มี
ประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวาง
และกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
2.3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งในวง
กวางและกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากร
รวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย การ
คน ควาเพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริก ารฝกอบรมหลัก สูต รระยะสั้น ตาง ๆ การจัด ใหมี
การศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการ
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ใหบริก ารแบบใหเปลาหรือเปน การใหบริก ารเชิงพาณิชยที่ใ หผลตอบแทนเปน รายไดหรือเปน ขอมูล
ยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม
2.4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งใน
ระดั บหน ว ยงานและระดั บสถาบั น มี ร ะบบและกลไกในการส ง เสริ มและสนั บ สนุ น ใหศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของ
สถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มี
วิถีชีวิต ที่ปรารถนาและเรียนรูวิธีก ารจัดการวัฒ นธรรมและวิถีชีวิต ที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีก าร
ควบคุมการดําเนิน งานดานนี้อยางมีคุณภาพและประสิทธิภ าพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรก าร
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
ดังนั้น ในการประกันคุณ ภาพการศึก ษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึก ษา จึง
สามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษายอยแตละดาน
เพื่อใหสถาบัน อุดมศึก ษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในของ
สถาบันแตละแหง ดังปรากฏในตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ดาน
ตัวบงชี้ดาน
ตัวบงชี้ดานผลผลิต
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
หรือผลลัพธ
1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการ
จัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.5
(2) ดานวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.4, 2.6 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14
และ 2.3
(3) ดานการเงิน
ตัวบงชี้ที่ 8.1
(4) ดานการบริหาร
ตัวบงชี้ที่ 1.1, 7.1, 7.2,
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
จัดการ
7.3, 7.4 และ 9.1
12,13,15,16 และ 17
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ตารางที่ 5.4 (ตอ) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ตัวบงชี้ดาน
ปจจัยนําเขา

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ

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

ตัวบงชี้ที่ 4.3

ตัวบงชี้ที่ 4.1และ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 5.1และ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1

4

18

ตัวบงชี้ดานผลผลิต
หรือผลลัพธ

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
1,2,3 และ 4
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5,6
และ 7
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8,9
และ 18
ตัวบงขี้ สมศ. ที่ 10
และ 11
1+20

รวม

4+4

3+3
2+4
1+2
23+20
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ภาคผนวก ก
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ
1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค
ของสถาบัน ฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนิน งานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการ
ดําเนิน การที่ บรรลุต ามเปาหมายตัว บ งชี้ทั้งหมดอยู ใ นเกณฑดีจึ งจะไดรับ การเผยแพร หลัก สูต รที่ไ ด
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับอุด มศึก ษาแหงชาติ โดยเกณฑก ารประเมิน ผานคือ มีก าร
ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบ
ซอม อนุโลมใหปรับตัวบงชี้ในขอ 4 และขอ 5 เปนดังนี้
ขอ 4 จั ด ทํา รายงานผลการดํ าเนิ น การของชุ ด วิ ช า/รายวิ ช า และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซอมให
ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปดสอน
ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนิน การของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุด ป
การศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซอม
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ภาคผนวก ข
แบบรายงานผลการประเมิน
ตาราง ส 1 : ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 16
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 17
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 3
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 4
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 6
ตัวบงชี้คุณภาพ

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

คะแนนประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

มีการดําเนินการ 5 ขอ

มีการดําเนินการ 3 ขอ
รอยละ 6
รอยละ 12
มีการดําเนินการ 4 ขอ
มีการดําเนินการ 3 ขอ
มีการดําเนินการ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 3 ขอ
มีการดําเนินการ 4 ขอ
มีการดําเนินการ 4 ขอ
มีการดําเนินการ 3 ขอ
18,000 บาท

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนประเมิน
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ตัวตั้ง

ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน)

(ตามเกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7
ตัวหาร
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 11
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 13
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 15

มีการดําเนินการ 3 ขอ
มีการดําเนินการ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 4 ขอ
นําคะแนนที่ไดจาก
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัว
บงชีข้ องทุก
องคประกอบมาบันทึก
ไว

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553

219

ตาราง ส 2 : ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

องคประกอบคุณภาพ
I
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9

P

O

รวม

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

หมายเหตุ

ไมนําตัว
บงชี้ สมศ.
ที่ 15 มา
คํานวณ

องคประกอบที่ 10
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

220 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553

ตาราง ส 3 : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

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

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข

หมายเหตุ

ไมนําตัว
บงชี้ สมศ.
ที่ 15 มา
คํานวณ

มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน
ตาราง ส 4 : ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

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

ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการ
ภายใน

หมายเหตุ

ไมนําตัว
บงชี้ สมศ.
ที่ 15 มา
คํานวณ

ดานการเงิน
ดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง
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ตาราง ส 5 : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความ
พรอมในการจัด
การศึกษา
(1)ดานกายภาพ
(2)ดานวิชาการ
(3)ดานการเงิน
(4)ดานการบริหาร
จัดการ

คะแนน
การประเมินเฉลี่ย
I

P

O

รวม

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

หมายเหตุ

ไมนําตัว
บงชี้ สมศ.
ที่ 15 มา
คํานวณ

เฉลี่ยรวมตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1
2.มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1)ดานการผลิตบัณฑิต
(2)ดานการวิจัย
(3)ดานการใหบริการ
(4)ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน
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ภาคผนวก ค
รายการขอมูลพื้นฐาน (CDS) ที่จะจัดเก็บในระบบ CHE QA Online ประจําปการศึกษา 2553
ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI

หนวย
นับ

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

ตัวบงชี้ที่ 2.1

หลักสูตร

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.1
ขอ 3-8

หลักสูตร

ปการศึกษา

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแผน ก)
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข)
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตร(ที่ไมใชวิชาชีพ)ที่เปดสอนทั้งหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแผน ก)
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข)
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
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ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI

หนวย
นับ

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )

ตัวบงชี้ที่ 2.1
ขอ 3-6

ตัวบงชี้ที่ 2.1
ขอ 3

หลักสูตร

หลักสูตร

ปการศึกษา

ปการศึกษา

- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแผน ก)
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเฉพาะในแผน ข)
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตร (ที่ไมใชวิชาชีพ) ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแผน ก)
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเฉพาะในแผน ข)
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
และเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาชีพ (กรณีที่เปนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ)
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )
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ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI

หนวย
นับ

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแผน ก)
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเฉพาะในแผน ข)
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตร (ที่ไมใชวิชาชีพ) ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแผน ก)
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเฉพาะในแผน ข)
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ
เกณฑมาตรฐานสาขา วิชาชีพ (กรณีที่เปนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ)
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ ีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแผน ก)
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเฉพาะในแผน ข)
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ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI

ตัวบงชี้ที่ 2.1
ขอ 6

หนวย
นับ

หลักสูตร

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

ปการศึกษา

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทุกระดับการศึกษาที่มีความรวมมือใน
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพของหลักสูตร
จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ)

ตัวบงชี้ที่ 2.1
ขอ 8

คน

ปการศึกษา

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
(แผน ก)
- - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
(แผน ข)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
(แผน ก)
- - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
(แผน ข)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค
ปกติ)

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค
พิเศษ)
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ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI

หนวย
นับ

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)

คน

ปการศึกษา

คน

ปการศึกษา

คน

ปการศึกษา

คะแนน

ปการศึกษา

คน

ปการศึกษา

ตัวบงชี้สมศ. ที่
1 และ 2

ตัวบงชี้สมศ. ที่
2

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ภาคปกติและภาค
พิเศษ)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการ
มีงานทํา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับผูสําเร็จ
การศึกษา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ภาคปกติและภาค
พิเศษ)
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่จบโดยแผน ก (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ)
- จํานวนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่จบโดยแผน ข (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(แบงเปน ๒ กรณี)
- ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(แบงเปน ๒ กรณี)
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ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI

หนวย
นับ

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

คะแนน

ปการศึกษา

คน

ปการศึกษา

คะแนน

ปการศึกษา

คน

ปการศึกษา

รอยละ

ปการศึกษา

คน

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.2

ตัวบงชี้ที่ 2.3,
ตัวบงชี้สมศ. ที่
14

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553
- ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(แบงเปน ๒ กรณี)
- ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่
ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอย
ละฯ)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย
- จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มวี ุฒิ
ปริญญาตรี
- จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท
- จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี

- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
เอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท
- จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก

รอยละ

ตัวบงชี้ที่ 2.1
ขอ ค และ 2.5
ขอ 1

FTES

ปการศึกษา

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และศ. ปการศึกษา
ที่ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละ
ฯ)
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รศ. และศ. ปการศึกษาที่
ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละ
ฯ)

ปการศึกษา

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
- -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
- -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ)
- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ)
- -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ)
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ)
- -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
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สําหรับ KPI

หนวย
นับ

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

ตัวบงชี้ที่ 2.5
ขอ 1

เครื่อง

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.5
ขอ 6

คะแนน
(เทียบ
จาก
คะแนน
เต็ม 5)

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ขอ
หลักสูตร
2

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ขอ
หลักสูตร
3

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ขอ
หลักสูตร
4

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ขอ
โครงการ
3

ปการศึกษา
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จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา
จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มี
การลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน
ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใช
งานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน
หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ในระบบไรสาย
ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่จําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา
ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
จํานวนหลักสูตรที่มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาทุกรายวิชา
จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ
การใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือ
จากการทําวิจัย
จํานวนหลักสูตรที่มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนการสอน
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรม
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ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ขอ 4

หนวย
นับ

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

จํานวนตัวบงชี้ดานการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ตัวบงชี้

ปการศึกษา

คน

ปการศึกษา

กิจกรรม

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.2
ขอ 3

กิจกรรม

ปการศึกษา

4.1, ตัวบงชี้สม
ศ. ที.่ 5

คน

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 4.1
ขอ 3

คน

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.8
ขอ 5

ตัวบงชี้ที่ 4.1
ขอ 4 และตัว
บงชี้ที่ 4.3

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553

บาท

ปการศึกษา
หรือ
ปงบประมาณ
หรือ ปปฏิทิน

จํานวนตัวบงชี้ดานการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
ที่บรรลุเปาหมาย
จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่ไดรับการยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติ
จํานวนกิจกรรมนักศึกษาที่มีการนําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใช แยกตามประเภทกิจกรรม
- -จํานวนกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค
- -จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- -จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- -จํานวนกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
- -จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
- - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- - กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- - กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ปการศึกษา จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
หรือ
- - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปงบประมาณ
- - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
หรือ ปปฏิทิน
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ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI

หนวย
นับ

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

ตัวบงชี้ที่ 4.3

คน

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ขอ 1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ขอ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ขอ 6

ชื่อเรื่อง

ปการศึกษา

ชื่อเรื่อง

ปการศึกษา

ชื่อเรื่อง

ปการศึกษา

ชื่อเรื่อง

ปการศึกษา

ชิ้นงาน

ปการศึกษา

ตัวบงชี้สมศ. ที่
3
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- - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ)
- - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ)
- - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด
จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการเผยแพรในการ
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระ (สารนิพนธ) ที่ตีพิมพ (ปริญญาโท)
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ของวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ (สารนิพนธ) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน
ฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศ. หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอย
ละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
นอกสถาบันของเจาของบทความ
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- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
(สารนิพนธ) ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal)
ระดับชาติที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศ. หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25
และมีผูประเมินบทความที่เปนผุเชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
ตางประเทศ
- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
(สารนิพนธ) ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มี
ชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่สกอ. เผยแพรใน
Website ของสํานักงานฯ
- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
(สารนิพนธ) ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal)
ระดับชาติที่ปรากฎในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร
นั้นนอกเหนือจากฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู
ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่สกอ. เผยแพรใน
Website ของสํานักงานฯ
- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
(สารนิพนธ) ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal)
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

ชิ้นงาน

ปการศึกษา

จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ปริญญา
โท)
- จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่มีการเผยแพรโดยการจัด
นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด
- จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่มีการเผยแพรโดยการจัด
นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance)
ระดับชาติ
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553
- จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่มีการเผยแพรโดย
การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง
(Performance) ระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่มีการเผยแพรโดย
การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง
(Performance) ระดับคภูมิภาคอาเซียน
- จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่มีการเผยแพรโดย
การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง
(Performance) ระดับนานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ)
จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธที่ตีพิมพ (ปริญญา
เอก)
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ของวิทยานิพนธ ที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบดวยศ. หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอก
สถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่
เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติทปี่ รากฏในฐานขอมูล TCI
หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบดวยศ. หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อ
วารสารระดับชาติที่สกอ. เผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553
- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติทปี่ รากฏในฐานขอมูลสากล
อื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือจากฐานขอมูล ISI หรือ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับ
นานาชาติที่สกอ. เผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ
- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
สากล ISI
จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ตีพิมพ
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการ
จัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศ.
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยาง
นอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญใน
สาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
(Journal) ระดับชาติที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI หรือบทความ
วิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศ. หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25
และมีผูประเมินบทความที่เปนผุเชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
ตางประเทศ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่
สกอ. เผยแพรใน Website ของสํานักงานฯ
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ปการศึกษา

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
(Journal) ระดับชาติที่ปรากฎในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับใน
ศาสตรนั้นนอกเหนือจากฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัย
ที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใน
บัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่สกอ. เผยแพรใน Website ของ
สํานักงานฯ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
(Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร
- จํานวนผลงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด
- จํานวนผลงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับชาติ
- จํานวนผลงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ
- จํานวนผลงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับคภูมิภาค
อาเซียน
- จํานวนผลงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับนานาชาติ
(ทั้งในและนอกประเทศ)
จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน ภายนอกสถาบัน
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ภายนอก
สถาบัน
จํานวนรวมของผลงานวิชาการ
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
- ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
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ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI

ตัวบงชี้ที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ขอ 2
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ขอ 3

ตัวบงชี้ที่ 5.1
ขอ 4

ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 7

หนวย
นับ

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2553

โครงการ

ปการศึกษา

- ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนง
ทางวิชาการ
จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ

โครงการ

ปการศึกษา

จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอน

โครงการ

ปการศึกษา

จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใชกับการวิจัย

โครงการ

ปการศึกษา

โครงการ

ปการศึกษา

โครงการ

ปการศึกษา

โครงการ

ปการศึกษา

กิจกรรม
หรือ
โครงการ
คน
บาท

ตัวบงชี้ที่ 8.1
บาท

ตัวบงชี้ที่ 9.1
ขอ 3
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ขอ 9

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

ปการศึกษา

จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย
จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการ
ปรับปรุงรายวิชา
จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการเปด
รายวิชาใหม
จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใชกับการขยายผลที่ใชกับการ
ตอยอดสูหนังสือหรือตํารา
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

ปการศึกษา

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด
รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ)
ปงบประมาณ รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
งบดําเนินการทั้งหมด
คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่และ
ปการศึกษา
ที่ดิน (ปการศึกษา)
เงินเหลือจายสุทธิ
สินทรัพยถาวร

ตัวบงชี้

ปการศึกษา

จํานวนตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน

ชื่อเรื่อง

ปการศึกษา

จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่หนวยงานพัฒนาขึน้ และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
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ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI

หนวย
นับ

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล
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ตัวบงชี้สมศ.
ที.่ 15

คะแนน

ปการศึกษา

คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลีใต
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญี่ปุน

คน

ปการศึกษา

คน

ปการศึกษา

ตัวชี้วัดกพร. ที่
4.1.3

-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาไทย
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย
-จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศ
อาเซียนอื่นๆ
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศที่กําหนดทั้งหมด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาเกาหลีใตที่กําหนด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาเขมรที่กําหนด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาจีนกลางที่กําหนด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาญี่ปุนที่กําหนด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาทมิฬที่กําหนด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาไทยที่กําหนด
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ขอมูลอางอิง
สําหรับ KPI

หนวย
นับ

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล
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-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาพมาที่กําหนด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาฟลิปโนที่กําหนด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษามาเลยที่กําหนด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษามลายูที่กําหนด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาลาวที่กําหนด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาเวียดนามที่กําหนด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษที่กําหนด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาอินโดนีเซียที่กําหนด
-จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ
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ภาคผนวก ง
ตารางแสดงคาเปาหมายและเกณฑการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา พ.ศ.2553
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน และโปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
องคประกอบ และตัวบงชี้
มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/ โปรแกรม การ
เกณฑการใหคะแนน
สถาบัน
วิชา
ดําเนิน
1
2
3
4
การ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(ตัวบงชี้ที่ 1 สมศ)
2.1.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ที่ 2 สมศ)
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2 .3 .1 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (ตัวบงชี้ที่ 3 สมศ)
2.3.2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ (ตัว
บงชี้ที่ 4 สมศ)

5

6

6

5

ขอ

1

2-3

4-5

6-7

8

3
70

3
70

3

ขอ
รอยละ

1
20

2
40

3
60

4
80

5
100

3

3

ระดับ

1

2

3

4

5

12
12
20

12
12
20

รอยละ
รอยละ
รอยละ

6
12
10

12
24
20

18
36
30

24
48
40

30
60
50

20

20

รอยละ

20

40

60

80

100

6
12
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มหาวิทยาลัย

คณะ/สํานัก/
สถาบัน

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา
2.8.1 การพัฒนาคณาจารย (ตัวบงชี้ที่ 14 สมศ)
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย
4.3.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัวบงชี้ที่
5 สมศ)
4.3.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (ตัวบงชี้ที่ 6 สมศ)

3
4
4
3

3
4
4
3

3

3

4.2

4.2

4
5

4
5

6
3
27,000

6
3
27,000

12
8

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553

โปรแกรม
วิชา

4
3

การ
ดําเนิน
การ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

1
1
1
1

2
2-3
2-3
2

3-4
4-5
4-5
3

5-6
6
6
4

7
7
7
5

3

ขอ

1

2

3

4

5

ระดับ

1.2

2.4

3.6

4.8

6

3
4

ขอ
ขอ

1
1

2-3
2

4-5
3-4

6
5

7
6

4
3
18,000

ขอ
ขอ
บาท

1
1
9,000

2-3
2
18,000

4-5
3
27,000

6
4
36,000

7
5
45,000

12

รอยละ

4

8

12

16

20

8

รอยละ

4

8

12

16

20
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4.3.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (ตัวบงชี้ที่ 7 สมศ)
องคประกอบที่ 5 การบริหารทางวิชาการแกสังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
5.2.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือ การวิจัย (ตัวบงชี้ที่ 8 สมศ)
5.2.2 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
(ตัวบงชี้ที่ 9 สมศ)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการบํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงชี้ที่ 10
สมศ)
6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงชี้ที่ 11
สมศ)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/ โปรแกรม การ
สถาบัน
วิชา
ดําเนิน
การ

เกณฑการใหคะแนน

รอยละ

2

4

6

8

10

ขอ
ขอ

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

3

ขอ

1

2

3

4

5

3

3

ขอ

1

2

3

4

5

3
3

3
3

ขอ
ขอ

1
1

2
2

3
3

4
4

5-6
5

4

4

ขอ

1

2

3

4

5

4
3
3

4
3
3

ขอ
ขอ
ขอ

1
1
1

2-3
2
2

4-5
3
3

6
4
4

7
5
5

6

6

3
3

3
3

3

3
3

3
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องคประกอบ และตัวบงชี้

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
7.4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (ตัวบงชี้ที่ 12 สมศ)
7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (ตัวบงชี้ที่ 13 สมศ)
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (ตัวบงชี้ที่
15 สมศ)
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน

มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/ โปรแกรม การ
สถาบัน
วิชา
ดําเนิน
การ
3
3
3

3
3
3

ขอ
ระดับ

4

4

4
3

4
3

4
3
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เกณฑการใหคะแนน

ระดับ

1
1
1

2
2
2

3-4
3
3

5
4
4

6
5
5

ขอ

1

2-3

4-5

6

7

4

ขอ
ระดับ

1
1

2-3
2

4-6
3

7-8
4

9
5

4

3

ขอ

1

2

3

4

5

3

1

ดาน

1

-

2

-

3
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ตารางสรุปตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (สกอ.)
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ โปรแกรมวิชา สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัย

คณะ

โปรแกรมวิชา

สนอ.

สสว.

ศิลปะ

วิทยบริการ

วิจัย

ผูรวบรวมขอมูล
ระดับ
มหาวิทยาลัย





























2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก









สสว

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ









สสว

2 .3 .1 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัว
บงชี้ที่ 3 สมศ)





องคประกอบ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (1 ตัวบงชี้)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (จํานวน 8 ตัวบงชี้)
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ตัวบงชี้ที่ 1
สมศ)
2.1.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ที่ 2 สมศ)



สนอ
สสว
สนอ,สสว
สสว
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สสว,วิจัย



วิจัย



วิทยบริการ

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ศิลปะ



สสว.

คณะ



สนอ.

มหาวิทยาลัย

2.3.2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ (ตัวบงชี้ที่ 4
สมศ)

โปรแกรมวิชา

องคประกอบ

ผูรวบรวมขอมูล
ระดับ
มหาวิทยาลัย
สสว,วิจัย



สสว,สนอ



2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน









สนอ , วิทย
บริการ, สสว
สสว

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต









สนอ,สสว,วิจัย

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา









สนอ,ศิลปะ

2.8.1 การพัฒนาคณาจารย (ตัวบงชี้ที่ 14 สมศ)


























2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบงชี้)
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย (3 ตัวบงชี้)
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
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สสว,สนอ



สนอ,วิจัย
สนอ
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วิจัย
วิจัย
วิจัย

4.3.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (ตัวบงชี้ที่ 6 สมศ)





วิจัย

4.3.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (ตัวบงชี้ที่ 7 สมศ)





วิจัย



























องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (2 ตัวบงชี)้
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
5.2.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือ การวิจัย (ตัวบงชี้ที่ 8 สมศ)
5.2.2 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (ตัวบงชี้ที่ 9
สมศ)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบงชี้)
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงชี้ที่ 10 สมศ)
6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบงชี้ที่ 11 สมศ)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบงชี้)
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู




วิจัย

วิจัย

วิทยบริการ



ศิลปะ



สสว.

4.3.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ตัวบงชี้ที่ 5 สมศ)

สนอ.

คณะ

โปรแกรมวิชา

องคประกอบ

มหาวิทยาลัย

ผูรวบรวมขอมูล
ระดับ
มหาวิทยาลัย




วิจัย
วิจัย
วิจัย
วิจัย








246 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2553







ศิลปะ
สนอ,ศิลปะ
สนอ





สนอ
สนอ

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
7.4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (ตัวบงชี้ที่ 12 สมศ)
7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (ตัวบงชี้ที่ 13 สมศ)
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบงชี้)
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบงชี้)
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (ตัวบงชี้ที่ 15 สมศ)
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน






วิจัย

วิทยบริการ

ศิลปะ

สสว.

สนอ.

โปรแกรมวิชา

คณะ

มหาวิทยาลัย

องคประกอบ

ผูรวบรวมขอมูล
ระดับ
มหาวิทยาลัย



สนอ
สนอ
สนอ
สนอ





งานแผน
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งานประกัน
งานประกัน
สนอ
สนอ

ภาคผนวก ฉ
แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ โปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2553
1. โปรแกรมวิชาจัดทําเอกสารการประเมินตนเอง
(SAR) ปการศึกษา 2553 ผลการดําเนินงานระหวาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554

2. โปรแกรมวิชาจัดสงอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ที่
งานประกันคุณภาพ ภายใน วันที่ 3 มิถุนายน 2554

3. งานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมตรวจ
ประเมินระดับโปรแกรมวิชา วันที่ 8 มิถุนายน 2554

เพื่อจัดสงเอกสาร SAR ให
กรรมการกอนวันตรวจ
ประเมิน

เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติใน
การตรวจประเมิน

4. ดําเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับโปรแกรม
วิชา ระหวางวันที่ 13-17 มิถุนายน 2554

5. กรรมการตรวจประเมินจัดสงผลการประเมินที่
งานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2554

6. งานประกันคุณภาพนําผลการประเมินแจงใหคณะและโปรแกรมวิชาทราบ
พรอมนําผลดังกลาวรายงานตอมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2554

7. งานประกันคุณภาพนําเสนอผลการประเมิน ผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ
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ภาคผนวก ช

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่
/๒๕๕๔

เรื่อง

แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
…………………………………………..

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๖ วาดว ยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึก ษา กําหนดใหสถานศึก ษาจัด ใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสราง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย
และระดับคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้
คณะกรรมการอํานวยการ
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี
๓. รองศาสตราจารยโสรัจ
๔. ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎา
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชัย
๖. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย
๗. อาจารย ดร.พิทักษพงศ
๘. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย

นิลพันธุ
ประทุมสุวรรณ
กายบริบูรณ
ดานประดิษฐ
ลําใย
เปยถนอม
ปอมปราณี
โรจนรุงศศิธร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

อาจารย ดร.สุวิมล
อาจารยชัยยุธ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
อาจารยศิริชัย
รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยพจนีย
รองศาสตราจารยเบญจรัตน
นางรัตนา
อาจารยอภินันท

มรรควิบูลยชัย
มณีรัตน
นอยทิม
ฉิมะสังคนันท
โสภา
ตะบูนพงศ
อาลัย
กงตาล
สีทองสุก
จันทนากร
จุนกรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ใหคณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ดังตอไปนี้
๑. กํ า หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ และแนวปฏิ บั ติ ต า งๆ เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นา
ดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของกับมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพภายใน
๓. กํากับติดตาม และใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกัน คุณภาพ
ภายใน
๔. สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง โดย
ถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
คณะกรรมการดําเนินงาน
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี
กรรมการ
๓. อาจารยวลัยลักษณ
อมรสิริพงศ
กรรมการ
๔. อาจารยสมใจ
เภาดวง
กรรมการ
๕. อาจารย ดร.ดวงใจ
ชวยตระกูล
กรรมการ
๖. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
กรรมการ
๗. นางพรทิพา
ดวงพิบูลย
กรรมการ
๘. อาจารยแพรวพรรณ
ตรีชั้น
กรรมการ
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๙. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
กรรมการ
๑๐. นางสมรัก
เปลงเจริญศิริชัย
กรรมการ
๑๑. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
อาลัย
กรรมการ
๑๒. อาจารยอภินันท
จุนกรณ
กรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการดําเนินงาน มีหนาที่ดังตอไปนี้
๑. จัดทําแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ในดานการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ
ติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง
๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชกํากับ ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย
๓. ดําเนิน การใหมี ก ารจัด ทํ าตัว บง ชี้คุณ ภาพ ในการพัฒ นาคุณ ภาพ ตามพัน ธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยใหค รบถวนตามมาตรฐาน การประกัน คุณภาพภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
๔. ดําเนินการใหมีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและทุก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของหนวยงานตางๆ เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการอํานวยการ และรายงานผลกลับไปยัง หนวยงานนั้น เพื่อการรับรองและปรับปรุงแกไข
๖. ดํา เนิ น การให มี ก ารจัด ทํา รายงานการประเมิ น ตนเองของมหาวิท ยาลั ย เสนอต อ
หนวยงานตนสังกัด เปนประจําทุกป (ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษา)
๗. พัฒ นาแนวทางและวิธีก ารเขียนรายงานการศึก ษาตนเอง และรายงานการประเมิน
ตนเอง ใหมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อยางตอเนื่อง
๘. ดําเนินการใหมีการเผยแพรร ะบบการประกัน คุณภาพการศึก ษาใหกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
๙. กําหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินผลคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบันเพือ่ ไปสูการปฏิบัติ
สั่ง ณ วันที่

๓

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง
…………………………………………..
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานที่
กําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง ดังนี้
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการระดับคณะ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา
นอยทิม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยผุสดี
ปทุมารักษ
กรรมการ
๓. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
กรรมการ
๔. อาจารยสมศักดิ์
อมรสิริพงศ
กรรมการ
๕. อาจารยนิพา
ผลสงเคราะห
กรรมการ
๖. อาจารยกนกเนตร
วรวงษ
กรรมการ
๗. อาจารยธารา
จันทรอนุ
กรรมการ
๘. อาจารยวลีรัตน
เลาอรุณ
กรรมการ
๙. อาจารยนุชรี
บุญศรีงาม
กรรมการ
๑๐. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
กรรมการ
๑๑. อาจารยกรรณิการ
กาญจนวัฎศรี
กรรมการ
๑๒. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
กรรมการ
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๑๓. อาจารยณัฐกฤตา
๑๔. อาจารยกิ่งแกว
๑๕. อาจารยเกงกาจ
๑๖. อาจารยพิมพพสุ
๑๗. อาจารยนาฎนภา
๑๘. อาจารยพรรณระพี
๑๙. อาจารยอัญชนา
๒๐. อาจารยวรชิน
๒๑. อาจารยธัชวรรธน
๒๒. อาจารยพิสิฐ
๒๓. อาจารยไตรภพ
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย
๑. อาจารยนงนุช
๒. ผูชวยศาสตราจารยประวิณ
๓. อาจารยศิวพร
๔. อาจารยจิรศุภา
๕. อาจารยวิภาดา
๖. อาจารยมิ่งฟา
๗. อาจารยชวนพิศ
๘. อาจารยวิริยา
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๑. อาจารยปราณี
๒. อาจารยสัมฤทธิ์
๓. อาจารยกันตดนัย
๔. อาจารยกนกเนตร
๕. อาจารยอินทรธีรา
๖. อาจารยศศิธิดา
๗. อาจารยนารีมา
๘. อาจารยวลีรัตน
๙. อาจารยอรนุช
๑๐. อาจารยรุจา
๑๑. อาจารยลลนา
๑๒. อาจารยวรัญญา

บุญบงกชรัตน
สุวรรณคีรี
ตนทองคํา
จวบความสุข
โพธิ์เรือง
บุญเปลี่ยน
สุตมาตร
มั่งคั่ง
หนูแกว
สุขสกล
สุวรรณศรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ยังรอด
พูลทรัพย
โกศิยะกุล
ปลองทอง
เปลี่ยนไทย
สุริโยดร
สิริพันธนะ
วิริยารัมภะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สีนาค
ทองสิมา
วรจิตติพล
วรวงษ
ปชชา
สาหรายวัง
แสงวิมาน
เลาอรุณ
เอกพงษเผา
สุขพัฒน
ปฐมชัยวัฒน
ปรีดาธวัช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๓. อาจารยนุพงษ
ภูศรี
๑๔. อาจารยจันทรา
พรมปาน
๑๕. อาจารยณัฐกฤตา
บุญบงกชรัตน
กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
๑. อาจารยกิ่งแกว
สุวรรณคีรี
๒. อาจารย ดร.สมชาย
ลักขณานุรักษ
๓. อาจารยปยนาถ
อิ่มดี
๔. อาจารยสมศักดิ์
อมรสิริพงศ
๕. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
๖. อาจารยภรสรัญ
แกนทอง
กรรมการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
๑. อาจารย ดร.สุพิชฌาย
จินดาวัฒนภูมิ
๒. อาจารยญาณภัทร
ยอดแกว
๓. อาจารยศศิพัชร
จําปา
๔. อาจารยพิสิฐ
สุขสกล
๕. อาจารยธัชวรรธน
หนูแกว
๖. อาจารยวรากรณ
พูลสวัสดิ์
กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ
๑. รองศาสตราจารยชัยเลิศ
ปริสุทธกุล
๒. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
๓. อาจารยธารา
จันทรอนุ
๔. อาจารยนุชรี
บุญศรีงาม
๕. อาจารยนิพา
ผลสงเคราะห
๖. อาจารยวลัยลักษณ
อมรสิริพงศ
กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี
๑. อาจารยการุณย
ดานประดิษฐ
๒. อาจารยไพรัช
ดํารงกิจถาวร
๓. อาจารยจักษ
จินดาวัฒน
๔. อาจารยศราวุธ
วิวรรณ
๕. อาจารยอัญชนา
สุมาตรา
๖. อาจารยพรรณระพี
บุญเปลี่ยน
กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
๑. อาจารยมัสลิน
บัวบาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
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๒. อาจารย ดร.นิพล
เชื้อเมืองพาน
๓. อาจารยอารีรัตน
ฟกเย็น
๔. อาจารยพิมพชนก
มูลมิตร
๕. อาจารยถิรนันท
ประทุม
๖. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร
๑. อาจารยนเรศ
ชูดวง
๒. อาจารยพิมพพสุ
จวบความสุข
๓. อาจารยสนธยา
โจมกัน
๔. อาจารยนาฎนภา
โพธิ์เรือง
กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑. อาจารย ดร.มนูญ
จันทรสมบูรณ
๒. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
๓. อาจารย ดร.วัฒนา
อัคคพานิช
๔. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา นิลทองคํา
๕. อาจารย ดร.รุงนภา
เพงรุงเรืองวงษ
๖. อาจารยธนปพน
ภูสุวรรณ
๗. อาจารยธิดารัตน
สืบญาติ
๘. อาจารยนิภาพรรณ
เจนสันติกุล
๙. อาจารยขุนทอง
สายบุตร
๑๐. อาจารยกรรณิการ
กาญจนวัฎศรี
กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
๑. อาจารยวิรัตน
ปนแกว
๒. อาจารยมนตรา
ตรีชั้น
๓. อาจารยเกงกาจ
ตนทองคํา
๔. อาจารยปยะวรรณ
ปนแกว
๕. อาจารยวัชรพล
หงษทอง
๖. อาจารยสมโชค
เนียนไธสง
กรรมการศูนยภาษา
๑. อาจารยรุจา
สุขพัฒน
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร
๓. อาจารยอินทรธีรา
ปชชา
๔. อาจารยศศิธิดา
สาหรายวัง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๕. อาจารยอรนุช
เอกพงษเผา
๖. นางสาววิมล
เงินทิพย
๗. นางสาวจิราภา
ศรีเนียม
๘. อาจารยนารีมา
แสงวิมาน
คณะครุศาสตร
กรรมการระดับคณะ
๑. อาจารยชัยยุธ
มณีรัตน
๒. อาจารยดวงดาว
รุงเจริญเกียรติ
๓. อาจารยนภาภรณ
ยอดสิน
๔. อาจารยภาวิณี
ไขกระโทก
๕. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสอาด
๖. อาจารยเจษฎา
บุญมาโฮม
๗. อาจารย ดร.พิชญาภา
ยืนยาว
๘. อาจารย ดร.ดวงใจ
ชวยตระกูล
๙. อาจารยรัตนวรรณ
ลิมวัฒนาสมุทร
๑๐. อาจารยวนัญญา
แกวแกวปาน
๑๑. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
๑๒. อาจารยชาญณรงค
ฟูกโคกสูง
๑๓. อาจารยอรพิณ
พัฒนผล
กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑. อาจารยดวงดาว
รุงเจริญเกียรติ
๒. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี
ศรีเอี่ยมสะอาด
๓. อาจารยดรุณี
โกเมนเอก
๔. อาจารยนภาภรณ
ยอดสิน
กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษาและสงเสริมสุขภาพ
๑. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสอาด
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ
นพคุณ
๓. อาจารยวินัย
นุชพิทักษ
๔. อาจารยชูชีพ
คงมีชนม
๕. อาจารยชัยยุธ
มณีรัตน
๖. อาจารยยงยุทธ
ฮิ้นเจริญ
๗. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
๘. อาจารยชาญณรงค
ฟูกโคกสูง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา
ไชยะธน
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ
๓. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต
ดานประดิษฐ
๔. ผูชวยศาสตราจารยวริยา
สมประชา
๕. อาจารยรัตนวรรณ
ลิ้มวัฒนาสมุทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการระดับคณะ
๑. อาจารยศิริชัย
โสภา
๒. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม
๓. อาจารยวีระศักดิ์
ชื่นตา
๔. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
๕. อาจารยไพศาล
สิมาเลาเตา
๖. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
๗. อาจารยสมบัติ
หทัยรัตนานนท
๘. อาจารยบุญชะนะ
วาราชะนนท
๙. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
๑๐. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
๑๑. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
๑๒. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
๑๓. อาจารยวจินี
อารีรอบ
๑๔. อาจารยโสภาพรรณ
สุวรรณสวาง
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
๑. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
๒. อาจารยมงคล
รอดจันทร
๓. อาจารยธานิล
มวงพูล
๔. อาจารยอุบลรัตน
ศิริสุขโภคา
๕. อาจารยรุจิราวดี
ธรรมแสง
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
๑. อาจารย ดร.พรพรณ
อูสุวรรณ
๒. อาจารย ดร.ธีระศักดิ์
พงษาอนุทิน
๓. อาจารย ดร.สาโรจน
เพชรมณี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๔. อาจารยวจินี
อารีรอบ
๕. อาจารยสุธิดา
ทิพยโส
๖. อาจารยปยวรรณ
ธรรมบํารุง
๗. อาจารยพรเพ็ญ
ไปเร็ว
๘. อาจารยวารรัตน
สานนท
๙. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
๑๐. อาจารยผาณิต
ลักษมีธนสาร
๑๑. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
๑๒. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑. อาจารยบุญชะนะ
วาราชะนนท
๒. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
๓. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
๔. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
๕. อาจารยธีระศักดิ์
ธรรมบํารุง
๖. อาจารยศุภรัตน
ทัศนเจริญ
๗. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี
๑. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะ
โควินททวีวัฒน
๓. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
โรจนรุงศศิธร
๔. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
อาลัย
๕. อาจารย ดร.นิฏฐิตา
เชิดชู
๖. อาจารยวีระศักดิ์
ชื่นตา
๗. อาจารย ดร.บุญธง
วสุริย
๘. อาจารยวิโรจน
บัวงาม
๙. อาจารยสมบัติ
หทัยรัตนานนท
๑๐. อาจารยสุธินันท
พิเชฐพิริยะ
๑๑. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
๑๒. อาจารยปยะพงษ
ศรีรัตน
๑๓. อาจารยปถมาภรณ
ไทยโพธิ์ศรี
๑๔. อาจารยอรุณ
ลูกจันทร
๑๕. อาจารยบัญชา
หิรัญสิงห

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๖. อาจารยศศิลักษณ
จันทรหอม
๑๗. อาจารยโสภาพรรณ
สุวรรณสวาง
๑๘. อาจารยสิริกันยา
ไชยสาร
คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการระดับคณะ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน
๓. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
๔. อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
๕. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท
๗. อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา
๙. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
๑๐. อาจารย ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
๑๑. อาจารยพิมพนารา
พิบูลยจิระกานต
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
๑๓. อาจารยกนกพัชร
วงศอินทรอยู
๑๔. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
๑๕. อาจารยผองใส
สินธุสกุล
๑๖. อาจารยสิริพงศ
ไชยชนะ
๑๗. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
๑๘. อาจารยสุทิศา
ไพบูลยวัฒนกิจ
๑๙. อาจารยบุษบงค
สุวรรณ
๒๐. อาจารยกุสุมา
ชนะสุข
๒๑. อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง
๒๒. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
๒๓. อาจารยสมใจ
เภาดวง
๒๔. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท
๓. อาจารยชญาพรรธณ
เนตรโพธิ์แกว

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๔. อาจารยอรพินท
บุญสิน
๕. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
๑. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
๒. อาจารยแพรวพรรณ
ตรีชั้น
๓. อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
๑. อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
๒. รองศาสตราจารยโสรัจ
กายบริบูรณ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา โรจนรุงศศิธร
๔. ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย
สหกุลบุญญรักษ
๕. อาจารยวิมลรัตน
ศรีรัตนกุล
๖. อาจารยนุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
๑. อาจารย ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
๒. อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ
๓. อาจารยจีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
๔. อาจารยพันธิการ
วัฒนกุล
๕. อาจารยกุสุมา
ชนะสุข
๖. อาจารยอัฎศณี
เพียรเจริญวงศ
๗. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
๘. อาจารยกิตติพงษ
ภูพัฒนวิบูลย
๙. อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุกรี
แกวมณี
๓. อาจารย ดร.แสงแข
บุญศิริ
๔. อาจารยสิริพงศ
ไชยชนะ
๕. อาจารยพงษสันติ์
ตันหยง
๖. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
๗. อาจารย ดร.ดาริน
โพธิ์ตั้งธรรม
๘. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
๙. อาจารยพงศสฎา
เฉลิมกลิ่น
๑๐. อาจารยผองใส
สินธุสกุล

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
๑. อาจารยกนกพัชร
วงศอินทรอยู
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยธนพล
ฐานาริยชัย
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
๑. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยธนาณัติ
กลาหาญ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี
๑. อาจารยพิมพนารา
พิบูลจิระกานต
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน
กรรมการ
๓. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
กรรมการ
๔. อาจารยปาริชาติ
ขําเรือง
กรรมการ
๕. อาจารยวีรกิจ
อุฑารสกุล
กรรมการ
๖. อาจารยบุษบงค
สุวรรณะ
กรรมการ
๗. อาจารยสมใจ
เภาดวง
กรรมการ
๘. อาจารยสุทิศา
ไพบูลยวัฒนกิจ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช
กรรมการ
๔. อาจารย ดร.สุชาดา
แสงดวงดี
กรรมการ
๕. อาจารยณัชชา
ศิรินธนาธร
กรรมการ
๖. อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
กรรมการ
๗. อาจารยวีรศักดิ์
นาชัยดี
กรรมการและเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร
๑. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ
ประธานกรรมการ
๒. รองศาตราจารยประไพวรรณ ดานประดิษฐ
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยฐิติวัลคุ
ธรรมไพโรจน
กรรมการ
๔. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
กรรมการ
๕. อาจารยวิไล
ตาปะสี
กรรมการ
๖. อาจารยกรวรรณ
สุวรรณสาร
กรรมการ
๗. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
กรรมการ
๘. อาจารยวันเพ็ญ
แวววีรคุปต
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาววารีรัตน
สามบุญลือ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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สํานักงานอธิการบดี
กรรมการระดับสํานัก
๑. นางรัตนา
๒. นางศิริพร
๓. นายศิวฤกษ
๔. นายกฤติน
๕. นางสาวสุคนธา
๖. นางสาวกัญญา
๗. นางสาวศิริกันยา
๘. นางสาวยุวดี
๙. นางพรทิพา
๑๐. นางสาวนิรมล
กรรมการกองกลาง
๑. นางพรทิพา
๒. นางสาวนันทนภัส
๓. นางอารีรัตน
๔. นางวงษเดือน
๕. นางรัตนา
๖. นางนิตยา
๗. นายสุปญญา
๘. นางสาวธนวันต
๙. นางสาวนิรมล
๑๐. นางสาวศิริกันยา
กรรมการกองนโยบายและแผน
๑. นางศิริพร
๒. นางสาวสุคนธา
๓. นางสาววัญวิริญจ
๔. นางสาวสุวรรณา
๕. นางสาวตรีทิพ
๖. นางจันทกานต
กรรมการกองพัฒนานักศึกษา
๑. นายศิวฤกษ
๒. อาจารยอนัญญา

จันทนากร
โรจนพิทักษกุล
สุขชอย
ผิวชะอุม
จันทรเขียว
อินทรแหยม
ถมทองคํา
รวนลอย
ดวงพิบูลย
โชคธนานนท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ดวงพิบูลย
ประสพสุข
บุตรแกว
กวยสกุล
ยังจิรวัฒนชัย
ธนศักดิ์กุล
สุสวัสดิ์ทองคํา
มนคล้ํา
โชคธนานนท
ถมทองคํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โรจนพิทักษกุล
จันทรเขียว
แจงพลอย
บอยกระโทก
ศรีเพ็ชรพันธุ
ภาตินทุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุขชอย
ทองสิมา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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๓. นายกฤติน
๔. นางสาวกฤตนัน
๕. นายเอนก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการระดับสํานัก
๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน
๒. อาจารยนารีรัตน
๓. อาจารยเสวี
๔. อาจารยอวยไชย
๕. อาจารยสุพิชฌาย
๖. นายอํานาจ
๗. นางสาวเขมิกา
๘. นางวิลาวัลย
๙. นางสาวสุรีพันธ
๑๐. นางสมรัก
๑๑. นางสาวสุรีรัตน

ผิวชะอุม
สายสวาท
ลลิตวสุภิญโญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สีทองสุก
เทียมเมือง
เหลือบุญชู
อินทรสมบัติ
จันทรเรือง
ชางเขียว
ศูนยกลาง
จันทพันธุ
ผลเจริญ
เปลงเจริญศิริชัย
คลายสถาพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการงานหองสมุด
๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน
สีทองสุก
๒. อาจารยนารีรัตน
เทียมเมือง
๓. นางสาวกิ่งดาว
ฮั่วจั่น
๔. นางวิลาวัลย
จันทพันธุ
๕. นางสมรัก
เปลงเจริญศิริชัย
๖. นายเทพฤทธิ์
ตั้งฤทัยวานิชย
๗. นางสาวลัดดา
บุญเปลี่ยนผล
๘. นางสาวเรณุกา
ปรีชานุกูล
๙. นางเอมรัศน
เอี่ยมพิทักษพร
๑๐. นางสาวสุรีพันธ
ผลเจริญ
๑๑. นางสาวสุรีรัตน
คลายสถาพร
กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. อาจารยเสวี
เหลือบุญชู
๒. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
๓. อาจารยสุขสวัสดิ์
แซลิ้ม
๔. นายอรรณพ
นันยา
๕. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย
๒. อาจารยแพรวพรรณ
๓. อาจารย ดร.มนตรี
๔. อาจารยแกวใจ
๕. นางสาวศิริพร
๖. อาจารยธงชัย
๗. อาจารยขนิษฐา
๘. อาจารยบุญชะนะ
๙. นางสาวนาฎถยา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. ผูชวยศาสตราจารยพจนีย
๒. อาจารยอนัญญา
๓. นางจรรยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการระดับสถาบัน
๑. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
๒. อาจารย ดร.สุพจน
๓. อาจารยอภินันท
๔. นางชุตนิ ันท
๕. นายญาณพัฒน
๖. นางสาวเบญจมาศ
๗. นางสาวนิตยา
๘. นางสาวนิลภวิษย
๙. นายพิมลศักดิ์
กรรมการงานวิจัยและพัฒนา
๑. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
๒. รองศาสตราจารยชลีรัตน
๓. อาจารย ดร.จักรพงษ
๔. นางชุตินันท
๕. นางสาวนิตยา

เปยถนอม
ตรีชั้น
วิวาหสุข
อาภรณพิศาล
ประกอบทรัพย
ศรีเมือง
เจริญพานิช
วาราชะนนท
แดงเย็น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กงตาล
ทองสิมา
รมเพชร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อาลัย
เฮงพระพรหม
จุนกรณ
สาแกว
โอชาพงศ
สะสมทรัพย
แอยอด
ทับทอง
พึ่งพันธ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อาลัย
พยอมแยม
แกวขาว
สาแกว
แอยอด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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กรรมการงานฝกอบรมและบริการวิชาการ
๑. อาจารย ดร.สุพจน
เฮงพระพรหม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยสุขสวัสดิ์
แซลิ่ม
กรรมการ
๓. อาจารยอุษณีย
ภักดีตระกูลวงศ
กรรมการ
๔. อาจารยไกรุง
เฮงพระพรหม
กรรมการ
๕. อาจารยปริพัส
ศรีสมบูรณ
กรรมการ
๖. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
กรรมการ
๗. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
กรรมการและเลขานุการ
๘. นายญาณพัฒน
โอชาพงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการงานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
๑. อาจารยอภินันท
จุนกรณ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนิลภวิษย
ทับทอง
กรรมการและเลขานุการ
โดยใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
๑) กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ใหสอดคลอง
กับองคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
๒) วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
๓) กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
๔) เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อรอรับการติดตามและ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
๕) สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน
๖) จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง
๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สั่ง ณ วันที่

๓

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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