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4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 4

ยะยาว ปัจจุบนัมีปัจจยัภายใน
และภายนอก
เร่งดาํเนินการ ปัจจยัดงักล่าวคือ

1) คุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาและบณัฑิตภายในประเทศ
สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว

2)
อนัเป็นผลจากการรวมตวัของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

3) แก่สังคมว่าสามารถพฒันาองค์
ความรู้และผลิตบณัฑิต จะเป็นการสร้างขีด

ร การพฒันา
อาชีพ

4) สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งใหข้อ้มูลสาธารณะ (public information) ผูมี้
นกัศึกษา ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง รัฐบาล

5) เ ปิดโอกาสให้ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
(participation) มีความโปร่งใส (transparency) และมี (accountability) ตาม
หลกัธรรมาภิบาล

6) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( 2) พ.ศ.2545
กาํหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสํานักงานรับรอง

นผลการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา

1
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับอดุมศึกษา

1. ความจําเป็นและวตัถุประสงค์ของการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
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7) 7 สิงหาคม
2549 าตรฐานระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดบัหน่วยงาน
โดยทุกหน่วยงานระดบัอุดมศึกษาจะไดใ้ชเ้ป็นกรอบการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา

8) กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศ
12 พฤศจิกายน 2551 ลไกส่งเสริมและกาํกับให้สถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษาให้มี

มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
9) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศ แนว
16 กรกฎาคม 2552

แต่ละระดบัคุณวฒิุและสาขาวชิา

ดว้ยความจาํเป็นดงักล่าว สถาบนัอุดมศึกษาร่วมกบัตน้สังกดัจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา

1) ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และสถาบนัอุดมศึกษาในภาพรวม ห์

าพวา่เป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน
2) ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษาทราบสถานภาพ

ของตนเองอนัจะนาํไปสู่การกาํหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์
(goals) ตามจุดเนน้ของตนเองและเป็นสากล

3) ภาควชิา คณะวชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ

4)

5) มีข้อมูล
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ( 2) พ.ศ.2545 ได้กาํหนด
จุดมุ่งหมายและหลกัการ 6
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายนอก สถาบนัอุดมศึกษา

การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพฒันา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดาํเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เ
กาํหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานตน้สังกดั โดยหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษากาํหนดให้มีระบบ
การประกนัคุณภาพ

มีการจดัทาํรายงาน
ภายในเสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานต้นสังกดั และ และเปิดเผยต่อ

การประกนัคุณภาพ
ภายนอก

การประกนัคุณภาพภายนอก  เป็นการประเมินคุณภาพ ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคาํนึงถึงความมุ่งหมาย หลกัการ และแนวการ
จดัการศึกษาในแต่ละระดับ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคก์ารมหาชน) หรื . พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบบั

2) พ.ศ.2545 ไดก้าํหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกอยา่งนอ้ย 1
ทุกรอบ 5 ยวขอ้งและ
สาธารณชน สมศ. ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548)

(พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพ
สาม (พ.ศ.2554-2558) . เป็

การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลอ้งกบัจุดเนน้หรือกลุ่มสถาบนั
แต่ละสถาบนัเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

รูปแ
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) มีหลกัการสาํคญั 5

1) ตดัสิน
การจบัผดิ หรือการใหคุ้ณใหโ้ทษ

2. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ( 2) พ.ศ.2545 กบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษา

2. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ( 2) พ.ศ.2545 กบัการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
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2)
(evidence based) (accountability)

3)
ควบคุม

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพฒันาการจดัการศึกษาจากทุกฝ่าย

5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษาของ
.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย  แต่ยงัคงมีความ

หลายหลายในทางปฏิบติั  โดยสถาบนัสามารถกาํหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เต็ม
ตามศกัยภาพของสถาบนัและผูเ้รียน

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาและ
สิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลกัในการดาํเนินการ  กล่าวคือ ใหมี้การสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบนัอุดมศึกษาตามพนัธกิจของสถาบนัในแต่ละกลุ่ม และจุดเนน้ระดบัการศึกษา

พนัธกิจและบทบาทในการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกนัตามความ
หลากหลาย น การ

นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขนัในโลกาภิวตัน์ ระบบ
อุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่า จะนาํไปสู่กา
ประเทศอย่างมีนยัสําคญั อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศไดต้ามพนัธกิจของตวัเอง สามารถตอบสนองต่อ

เป็นความตอ้งการของสังคม ลดการว่างงาน สถาบนัอุดมศึกษาใน

ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนาํไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation)
นกัศึกษาแล การ

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กําหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 2 (พ.ศ. 2551-2565)
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กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง ส

ชุมชน สถาบนัสนบัสนุนรอ

กลุ่ม ข หมายความถึง บ
การ

และบุคคล
บณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะ

ระดบัปริญญาโทดว้ยก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง ส

ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ ลกัษ 1 และ 2
ระดบัปริญญาตรี

กลุ่ม ง
ปริญญาเอก หมายความถึง
และเนน้การทาํวิทยานิพนธ์และการวิจยัรวมถึงการวิจยัหลงัปริญญาเอก  สถาบนัเนน้
เป็นผูน้าํทางความคิด
สากล  มุ่งสร้างองคค์วามรู้ทฤษฎี และขอ้คน้พบใหม่ทางวชิาการ

น การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงตอ้งสร้างกลไกการประเมินคุณภาพใหส้อดรับกบั การ
แบ่งกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 4 กลุ่มดงักล่าว
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5
มาตรา 34 ได้กาํหนดให้

แห่งชาติ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคาํนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะกรรมการกา
กลไกระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาํหนด
นโยบายการพฒันาการอุดมศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษา ไดใ้ช้

เป้าหมายและหลกัการ
หลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของ
และมาตรฐานของการปฏิบติังานได้

มาตรฐานการอุดมศึกษา 7 สิงหาคม 2549
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ไดแ้ก่  มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจดัการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่
3 ใน 3 1

2 แนว การจดัการศึกษา
3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ

พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไดจ้ดัทาํมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั 2 ดา้น คือ มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อม
ในการจดัการศึกษา และมาตรฐานด้านการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา และกาํหนดกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม กลุ่ม ค
สถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่ม ง
ระดบัปริญญาเอก ยงัไดจ้ดัทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

4. การประกนัคุณภาพกบัมาตรฐานการศึกษา
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สาขาวิชา โดยกาํหนดให้คุณภาพของบณัฑิตทุกระดบัคุณวุฒิและสาขาวิชาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะ อสาร
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษายงัไดก้าํหนด
ระดบัอุดมศึกษา หลกัเกณฑ์การขอเปิดและดาํเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล

การพิจารณาประเมินคุณภาพการจดั

กษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตวั

ระดบัอุดมศึกษา
ได้

งมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา และสัมพนัธ์กับ

แห่งชาติ ตาม
หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ใ น แ ผ น ภ า พ
1.1
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1.1

ก่อนมีประกาศพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลยัไดต้ระหนกัดี
ถึงความสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาและไดจ้ดัทาํประกาศทบวงมหาวิทยาลยั นโยบายและ

.ศ. 2539
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการสําคญั 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ
(academic freedom) ความมีอิสระในการดาํเนินการของสถาบนั (institutional autonomy) และความพร้อมของ

(accountability)
ต่อมาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ( 2) พ.ศ.2545 ไดร้ะบุให้

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ

5. การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

1

พลเมืองและพลโลก

2
แนวทางการจดัการศึกษา

3
แนวการสร้างสงัคมแห่ง

การเรียนรู้/สงัคมแห่ง
ความรู้

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

มาตรฐาน
ดา้นคุณภาพ

บณัฑิต

มาตรฐานดา้นการบริหาร
จดัการการอุดมศึกษา

มาตรฐานดา้นการสร้าง
และพฒันาสงัคม

ฐานความรู้
และสงัคมแห่งการเรียนรู้

หลกัเกณฑก์าํกบั
มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐานสถาบนัอุดม
ศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบั
อุดมศึกษาแห่งชาติ

9 ดา้น
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พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กาํหนดใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐาน

แห่งชาติ สนบัสนุน
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  โดยคาํนึงถึงความเป็นอิสระ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการจดั
ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

5.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา
.ศ.2542 มีผลบงัคบัใช้ สํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม) ในฐานะหน่วยงาน

พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว 21 มีนาคม 2543 ไดมี้มติเห็นชอบกบั
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม)
ต่อมาไดจ้ดัทาํเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 ใช้เป็นแนวปฏิบติั
ทบวงมหาวทิยาลยัสนบัสนุนและส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาจดัทาํระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ให้มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานตน้

รวมถึง
หรือสถาบนัอุดมศึกษา
และป ระเ มินผล การดํา เ นินงา นการประ กันคุ ณภาพ การศึกษา ภาย ในของแต่ละคณะวิช าหรือ
สถาบนัอุดมศึกษา

หลังจากดาํเนินการตามประกาศฉบบัปี พ.ศ. 2545 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดจ้ดัทาํกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข

( 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง
ทยาลยัฯ พ.ศ.

2545 ต่อมาในปี 2553
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
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พ.ศ. 2553 แทนฉบบัเดิม โดยรวมการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดบัไวใ้นฉบบั
เดียวกนั 2 ประการคือ 1) วางระเบียบ

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โ ดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา

ยงั มินคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ และกาํหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ

เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
5.1.1 หลกัเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ฎกระทรวงให้พิจารณา
จาก

1) ระบบการประกนัคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
โดยคาํนึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา หนด

2) ผลการปฏิบติังานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน กาํหนดไว้

3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน

5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหใ้ช้
1) ให้คณะวิชาและสถานศึ กษาระดับอุดมศึ กษาจัดให้ มี หน่วยงานหรือ

คณะกรรมการ พฒันา บริหารและติดตาม
การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานภายนอก ให้เกิด ความ
การจดัการศึกษาจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใตก้รอบ
นโยบายและห สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด

3) ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาดาํเนินการตามระบบ การประกนั
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4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององคป์ระกอบต่างๆ ชใ้นการผลิตบณัฑิต (1) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (2)
คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาคณาจารย์ (3) (4) ห้องสมุดและแหล่งการ

(5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และบริการการศึกษา(7) การวดัผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8)
เห็นสมควร

ใหแ้ต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีระบบ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะวิชาของสถานศึกษา

5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการ

และสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตอ้ง สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาตอ้งจดัทาํรายงาน การประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ สภาสถาบนั

เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( 2) พ.ศ. 2545

5.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด
ใหห้น่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ

งผลใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทราบ ร
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน

5.2 แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับ การพฒันาของสถาบนั  โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพ

การ



12 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ประจาํปีการศึกษา 2555

5.2.2 มาตรฐาน ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเป็นกรอบสาํคญัในการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน

การอุดมศึกษา อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ยงัตอ้งดาํเนินการให้ไดต้ามมาตรฐานและ
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา มาตรฐาน .
กรอบการปฏิบติัราชการตามมิติดา้นต่าง ๆ ของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใน
กรณีมหาวทิยาลยัของรัฐ เป็นตน้

เป็นขอ้กาํหนดของการประกนัคุณภาพภายใน พฒันา ในองคป์ระกอบ
คุณภาพ 9 4 ประการของการอุดมศึกษาและพนัธกิจสนบัสนุน ไดแ้ก่
(1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ (2) การผลิตบณัฑิต (3) กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา
(4) การวิจยั (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม (7) การบริหารและ
การจดัการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

หมด 3 พัฒนา
สถาบนัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งใช้ประเมินคุณภาพภายใน ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ
และผลผลิตหรือผลลพัธ์ ตวัอยา่งแนวทางปฏิบติั

อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานไวด้ว้ย 4
ไปใช้

เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวดัของแต่ละตวั พฒันาจากเกณฑ์และแนว
เป็นมาตรฐาน วขอ้ง

อาทิ สมศ.
5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ

นโยบายและ

ชดัเจนและเขา้ใจร่วมกนัทุกระดบั โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน

ของ การ
วิชาไปจนถึงระดบัสถาบนั โดยอาจ
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สามารถใชง้านร่วมกนัไดใ้นทุกระดบั
5.2.4 ระบบฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศ

การวดัและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานจะไม่สามารถทาํได้อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานขอ้มูลและระบบ วิชา และ
สถาบนั

วจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพฒันา

ตามมาตรา 48 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ( 2) พ.ศ. 2545
ระบุวา่ ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือวา่
การประกนัคุณภาพภายในเป็น

49 ของพระราชบญัญติัฉบบัเดียวกนัระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไวว้า่ ให้มีสํานกังาน

ประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา”

มี การ
ดว้ย

(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือ
ผลลพัธ์ (output/outcome) เนน้การประเมินผลการจดัการศึกษา

โดยได้
1.2

6. มินคุณภาพภายนอก
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แผนภาพ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก

1.2 จะเห็นว่า
แลว้ จาํเป็นตอ้งจดัทาํรายงาน การประกนั
คุณภาพภายในหรือเรียกวา่ รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สภา
สถาบนั หน่วยงานตน้สังกดั และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดงักล่าวจะเป็นเอกสาร

ของสถาบนั การติดตามตรวจสอบของตน้สังกดั และการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ.

ของสถาบนัในทุกองคป์ระกอบคุณภาพ

ขอ้มูลป้อนกลบั

การประเมินตนเอง
ของสถาบนั

รายงาน
ผลการประเมิน

การติดตามผล

ขอ้มูลป้อนกลบั

การประกนัคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอก

การปฏิบติังาน
ของสถาบนั

ติดตามตรวจสอบโดยตน้สงักดัทุก 3 ปี

รายงานประจาํปี
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จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็ การ
ดาํเนินงานของสถาบนั สถาบนั สถาบนัได้ทราบ

สถาบนั
จาํเป็นตอ้งกาํหนด และสอดคลอ้งกบักฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

สถาบนัตอ้งวางแผนจดักระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา
การศึกษา

1)
าณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม (

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ)
2) ส่งให้

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วนั
การศึกษาของแต่ละสถาบนั

าพการศึกษาเกิด จึงควรมีแนวทางการจดั
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็น 4 ตามระบบการพฒันาคุณภาพ PDCA คือ การ
วางแผน (plan) การดาํเนินงานและเก็บขอ้มูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (act)

2
กระบวนการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน

1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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2.1 การเตรียมการของสถาบัน ของผู้ประเมิน
2.1.1 การเตรียมรายงานประจําปี

ก. จดัทาํรายงานประจาํปี โดยใช้
รูปแบบการจดัทาํรายงาน ระบบฐานขอ้มูล
ดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online)

ปัจจุบนัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้น
การประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) การ
ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอาํนวยความสะดวกให้กบัสถาบนัอุดมศึกษาใน

(common
data set) และเอกสารอา้งอิง

ภายในบนระบบฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR)
โดยมีนโยบายใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกดัใช้

รายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย
ข. จดัการเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ

1) เอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิง ตอ้งเป็นขอ้มูลในช่วงเวลา
ตลอดจนสาระในเอกสารตอ้งตรงกับ

รายงานการประเมินตนเอง
2)

หน่วยงานไหน

รวด
เอกสารฉบบัต่างๆ ไดใ้นคราวเดียว

ปัจจุบนั เอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิง แต่ละตวัและ
องค์ประกอบคุณภาพแต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจดัเก็บ (upload) (link) ไวบ้น
ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) ให้การจดัเก็บเป็นระบบและง่ายต่อ
การคน้หาของคณะกรรมการประเมิน ของสถาบนั

2.
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2.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบนั ควรมีความครอบคลุมประเด็น

1)
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสาํคญัต่อการพฒันาอยา่ง

2) การตอบคําถามหรือการ
สัมภาษณ์

3) เ
ความกระจ่างในการดาํเนินงานของทุกหน่วยงาน

4) คือภารกิจประจาํ

ข.
บุคลากร จาํนวน 1-3

1) ทาํความเขา้ใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยา่งละเอียด
2) ทาํความเขา้ใจอย่างดีกบัภารกิจของคณะวิชาและสถาบนั

ขอ้มูลต่อผู ้ หรือหน่วยงานใด หากผูป้ระเมินตอ้งการขอ้มูล

3) ประเมินจะเชิญ
มาใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้น

4)
สถาบนัวา่จะเชิญมาเวลาใด หอ้งใด หรือพบกบัใคร

5) เ จะตอ้งสามารถ
ประสานงานแกไ้ขไดท้นัที

2.1.3
ก. หอ้งทาํงานของคณะผูป้ระเมิน

1)

2) และอุปกรณ์เสริม

3)
ใกลเ้คียง
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4)

5)

ข. นกัศึกษา ฯลฯ ควรจดัไวเ้ป็น
การเฉพาะใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน

2.1.4 การเตรียมการประสานงานกบัทมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สถาบนัอุดมศึกษาจั กรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในทราบ :
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน

ภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
- เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า

การฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า สามารถ
ต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผูป้ระเมินจากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าตอ้งผ่านการฝึกอบรม
หลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. โดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ.

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า .
ฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ.

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างนอ้ย 3 คน

วชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
- เป็นผู ้ประเมินจากภายนอก

ผูป้ระเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน
ประสบการณ์สูง สามารถ
ไม่ตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผูป้ระเมินจากภายในสถาบนัตอ้งผ่าน
การฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือ สถาบนัจดัฝึกอบรมให้โดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ.
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- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เป็นผูป้ระเมินจากภายในหรือนอก
สถาบนัก็ได้ โดยประธานตอ้งเป็น

.
3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
- มีกรรมการประเมินฯ อยา่งนอ้ย 5 คน ขนาดของสถาบนั
- ผู ้

ประเมินของ  สกอ. อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ส่วนผูป้ระเมินจากภายในสถาบนัตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผู ้
ประเมินของ สกอ. โดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ.

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนั
.

ข. ส ถ า บัน อุดม ศึ ก ษ า แจ้ง ใ ห้ค ณะ ก ร รม ก า รป ระ เ มิ นคุ ณภา พ ท รา บ ว่ า
คณะกรรมการประเมินฯ จะต้องทาํการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าและระดบัสถาบนั ผา่นทางระบบ CHE QA Online username และ password ให้
คณะกรรมการประเมินฯ

2 สัปดาห์ มการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งแจง้ให้สํานกังานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษาจดัส่งรหสัประจาํตวั (ID code)

(common data set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินฯ เขา้สู่ระบบ

ให้สถาบนัแ
คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ากบัคณะกรรมการประเมินฯ e-mail address
สาํหรับติดต่อ

ค. ประสานงานกบัประธานหรือตวัแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประเมินฯ เป็นตน้

2.2 การดําเนินการของสถาบัน
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

2) บ การ
หรือตอบคาํถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
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3)
กรรมการประเมินฯ

ตลอดจนอาํนวยความส
4) กรรมการประเมินฯ ทาํงานต่อหลงัเวลาราชการ ควรมีผูป้ระสานงาน

5) บุคลากรทุกคนควรไดมี้โอกาสรับฟังการให้ขอ้มูลป้อนกลบัจากคณะกรรมการประเมินฯ
มความเหมาะสม

2.3 การดําเนินการของสถาบันภายหลงัการประเมินคุณภาพ
1) ผูบ้ริหารระดบัภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดบัสถาบนั

และขอ้เสนอแนะ
หรือปรับปรุงการดาํเนินภารกิจอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป  โดยอาจจดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการในการแกไ้ข
ควรปรับปรุง

สามารถติดตามตรว
2) พิจารณาการจดักิจกรรมเสริมสร้างขวญัและกาํลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบนั

และตระหนกัวา่ผลสาํเร็จ
3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบนัควรให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในต่อไป
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งานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สภาสถาบนัราชภฏั พ.ศ.2539 เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.2547 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  จึงกาํหนดนโยบายและแนว
ปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาดงั

นโยบาย
1. พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยั

ให้สอดคล้องกับกระบวนการดาํเนินการภายใน และมาตรฐานของหน่วยงาน  ต้นสังกดัโดยเน้นให้ทุก

2. สนบัสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจดัทาํระบบและกลไกการประกนั  คุณภาพการศึกษา

ภายนอก   ตลอดจนประสานกบัสํานกัประกนัคุณภาพการศึกษา    ในการจดัทาํแผนงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาประจาํปี

3. ดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นประจาํภายใตก้รอบ

พฒันาระ

4.
ตรวจสอบและการประเมินของคณะกรรมการผูต้รวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลยัและจากหน่วยงาน

5. สนับสนุนและส่งเสริมระบบเครือข่ายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

แนวทางปฏิบัติ
1. พฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาภายในของ

มหาวทิยาลยั โดยใหป้ระชาคมมีส่วนร่วม

3. นโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ของมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม
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2. จดัใหมี้สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานใหทุ้กหน่วยงาน
ดาํเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั

3. กาํหนดใหแ้ต่ละห
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในและดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละ

4. น
5. เสริมสร้างความเขา้ใจ  เน้นให้เห็นความสําคญัของระบบการประกนัคุณภาพ  การศึกษาโดยจดั

ความสําคญั (Awareness) มีความพยายาม (Attempt)
เกณฑ์ (Achievement)

6.
มีมาตรฐานและแนวทางเดียวกนั

7. กาํหนดใหทุ้กหน่วยงานระดบัคณะ ศูนย ์สํานกั จดัทาํรายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา
ตามมาตรฐาน/ /

8. จดัให้มีระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน โดยนาํผลการ
ดําเนินงานและการประเมินตนเองของหน่วยงานมาสังเคราะห์เป็นรายงานการประเมินตนเองของ
มหาวทิยาลยั

9. ให้ทุกหน่วยงานนาํผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ
การทาํงาน  และวางแผนในการพฒันางานใหมี้

10.

11. ประกนัคุณภาพ

12.

วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัต่อไป
13.

ในมหาวทิยาลยัรับทราบขอ้มูลและเขา้ใจระบบงานประกนัคุณภาพ  การศึกษาของหน่วยงานและสร้างความ
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1.1 หลกัการ
มีหลักการ

สาํคญั 6 ประการ คือ
1) 9

4 ประการของการอุดมศึกษาและพนัธกิจสนับสนุน มีความสอดคล้องกับหลักเ
กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

2) ราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ข
( 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 2 (พ.ศ. 2551-2565)มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ประกนัคุณภาพภายนอกของ สมศ. การปฏิบติังาน
แก่สถาบนัอุดมศึกษา

3) ประเมินปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ์
และผลลพัธ์จะ . สมศ.ใชใ้นการประเมินคุณภาพภายนอก ความ

ความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทย
ภายนอกของ สมศ.

4) 4 ดา้น คือ ดา้นนกัศึกษา
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากร การเรียนรู้และนวตักรรม

5) งจาํนวน

6)

ระดบัปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 2

ระดบัปริญญาเอก

3

1.
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1.2
1.2.1 ศึกษากฎหมาย และ

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( 2)
พ.ศ. 2545

2) กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553

3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
8) เก ณฑ์ม า ตรฐานหลักสู ตรระ ดับ อุดมศึ ก ษา  พ . ศ . 2 5 48 สํ า นัก ง า น

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
9)

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)
1.2.2 1.2.1

ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิตและผลลพัธ์ โดยใช้องคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้น
ครอบคลุมพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา สามารถวดัคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา ไดค้รบทุกมาตรฐาน

1.2.3
ตวั ดา้นผลผลิตและผลลพัธ์

ทุกองคป์ระกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา
1.2.4

4 ดา้น คือ ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากร การ
เรียนรู้และนวตักรรม

1.2.5 2
1) ๆ กําหนดเกณฑ์การ

5 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจาํนวนข้อและระบุว่าผลการ
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1 คะแนน ให้
ถือวา่ได้ 0 คะแนน

2)
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดย อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดาํเนินงานตามตวั

( ) เป็นคะแนนทาํโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ์
5 ไว้ ตวัอยา่งเช่น

1 กําหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม
75.51

= 5
100

75.51
 =   3.78

2 กําหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม
ร้อยละ 34.62

= 5
85

62.34
 =   2.04

3
200,000 บาท เป็นคะแนน 5 ผลการดาํเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน

= 5
200,000

152,500.35
 =  3.81

4 กาํหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5
ไดร้้อยละ 92.08

5
90

92.08
 = 5

หลั
1)

คะแนน 5 จะไดค้ะแนน 5
2) ผลการดาํเนินงา 5
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=

2 ตาํแหน่ง โดย การ
ปัดทศนิยมตาํแ 3 ตามหลกัการปัดทศนิยม ( 5 ) เช่น

72.364 เป็น 72.36
3.975 เป็น 3.98

1.2.6 5 1 ถึง 5
ดาํเนินการใด ๆ หรื 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน

คะแนน 0.00 -1.50 หมายถึง การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 -2.50 หมายถึง การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง
คะแนน 2.51 -3.50 หมายถึง การดาํเนินงานระดบัพอใช้
คะแนน 3.51 -4.50 หมายถึง การดาํเนินงานระดบัดี
คะแนน 4.51 -5.00 หมายถึง การดาํเนินงานระดบัดีมาก

1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั แต่ละสถาบนัอุดมศึกษาจะต้องใช้

2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ

และระบบการบริหาร และปรับ ให้สอดคลอ้งกบัระดบัของหน่วยงาน
7.1 การประเมินสภาสถาบนัและผูบ้ริหารของสถาบนัอาจปรับเป็นการ

ประเมินกรรมการประจาํคณะวชิาและผูบ้ริหารคณะวชิา เป็นตน้
3) 1.1

4.3 และ 8.1 สถาบนัอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้ จะตอ้งระบุให้

2.

x  5
คา่ร้อยละหรือคา่ 5
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.ศ.ของปีงบประมาณ
. สมศ. กาํหนด

4) อาจารยป์ระจาํ สถาบนัอุดมศึกษา

นักวิจัยป ระจํา
สถาบนัอุดมศึกษา

การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ
9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน
6 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
นอ้ยกวา่ 6 เดือน ไม่สามารถนาํมานบัได้

การ
จดักิ

ข

ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทกัษะชีวิตและทกัษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตวัอยา่งเช่น1

1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self-Study)

1 “รายงานการวิจยั การสงัเคราะห์องค์ความ .ศ.
2542-2547” .

3.



28 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ประจาํปีการศึกษา 2555

5) การเรียนรู้จากการทาํงาน (Work-based Learning)
6) (Research–based Learning)
7) (Crystal-based Approach)

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจดัสรร
น

(organization-wide goal)
(alignment) ระบบการจดัการ ผลการดาํเนินการมีความ

ชาการระดับชาติ
วิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์(Full paper)
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทาํรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผูท้รงคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก
จากนอกสถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ 25
สถาบนัของเจา้ของบทความ

หมายถึง การนาํเสนอบทคว
วิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์(Full paper)
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผูท้รงคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก
จากต่างประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ 25

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
ารศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขา้มาใชบ้ริการ

การให้อาํนาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อาํนาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจและในการปฏิบติั
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งานวิจัย ระเบียบแบบแผนในการคน้หาคาํตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่
ตีความขอ้มูลตลอดจนสรุปผลอยา่งเป็นระบบ

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นงานวิจยั)

จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง

ใหเ้ป็นไปอยา่
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7) นกัวจิยัพึงนาํ
8)
9) นกัวจิยัพึงมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดบั

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง และบุคลากรสาย
สนบัสนุน และบุคลากรสายสนบัสนุน

ประกาศ ก.พ.อ.
6 ประการ คือ 1) ดใน

2) 3) 4)
5) 6) ไม่ใช้อาํนาจครอบงาํผิด

ทาํนองคลองธรรมต่อนกัศึกษา และตอ้งครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2)
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อ

2 “จรรยาบรรณนกัวิจยั” สภาวิจยัแหง่ชาติ. สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
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ผูบ้งัคบับญัชา 6) จรรยาบรรณต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 7) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อ
นกัศึกษาและผูรั้บบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม

นักวิจัยประจํา

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง

ระบบทวภิาค - สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)

-
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต
ต่อภาคการศึกษาปกติ)

ระบบไตรภาค - สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา

(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)

FTES
1) คาํนวณค่าหน่วยกิตนกัศึกษา (Student Credit Hours : SCH)

รวบรวมหลงัจากนกัศึกษาลงทะเบียนแลว้เสร็จ ( -ถอน) โดยมีสูตร การคาํนวณ

SCH =  nici

ni = i

Ci = i
2) คาํนวณค่า FTES

SCH
FTES  =
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นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง
คาํนวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ

นักศึกษาภาคพิเศษ
นบัวา่การสอนดงักล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และ/หรือไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนให้กบัการสอนของ
อาจารยเ์ป็นการพิเศษ

นของความสําเร็จปรากฏชดัเจน

เผยแพร่ใหห้น่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อาจไดรั้บผลกระทบจาก

กาํกบัดูแลสถาบนัในดา้นต่าง ๆ ศิษยเ์ก่า นายจา้ง

ชุมชนวชิากาหรือวชิาชีพ

แผนกลยุทธ์ 5 การ
พฒันาของสถาบนั แผนกลยุทธ์ประกอบไปดว้ยวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์ ผล การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบนัควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ

ความสําเร็จของการดาํเนินงานตามกลยุทธ์   โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทาํแผนดาํเนินงานหรือ
แผนปฏิบติัการประจาํปี

แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผน 1 ปี เป็นแผ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิ ห้เกิดการดาํเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบดว้ย โครงการหรือ
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โครงกา

ระบบและกลไก
ระบบ

กลไก ยากร มีการจดั
องคก์าร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผูด้าํเนินงาน

ระบบสารสนเทศ หมายถึง
ๆ

น การบริหาร หรือการตดัสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ ๆ เป็น
ระบบสารสนเทศในองคก์ารมีหลายประเภทในแต่ละ

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) กษา
(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ หรือ

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวชิาการ(Journal) Web
of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus ๆ ๆ หรือ

(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดบันานาชาติ

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หกิจ
หรือองคก์ารมหาชน หรือองคก์รกลางระดบัชาติ
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หลกัธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน

และพึงประพฤติปฏิบติั อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได ้การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภา ยนอก
เป็นตน้

(Good Governance)
ปรับใชใ้นภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ 4

1) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness)
บประมาณมาดาํเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วน

ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบติัราชการจะตอ้งมีทิศทางยุทธศาสตร์ มี
กระบวนการปฏิบติังานและ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันา ปรับปรุง

2) หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)
าร

ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) ภายใน

หรือความตอ้งการ

4) หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability)
แ

5) หลกัความโปร่งใส (Transparency)
มีขอ้สงสัยและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายไดอ้ยา่งเสรี โดยประชาชนสามารถรู้

3 “คูม่ือนโยบายการกํากบัดแูลองค์ ” สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สาํนกังาน ก.พ.ร.)
4 “

(Good Governance Rating)” สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สาํนกังาน ก.พ.ร.)
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6) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation)
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ

กระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา
7) หลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอาํนาจการตดัสินใจ ทรัพยากร

( ) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอาํนาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บ ริการต่อ
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ของส่วนราชการ

8) หลกันิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อาํนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัใน
การบริหารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และคาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

9) หลกัความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรั้บการปฏิบติัและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกนั
โดยไม่มีการแบ่งแยกดา้น ชายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

10) หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented)

ประโยชน์และเสียประโ

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ การ
รับรอง

อาจารย์ประจํา
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หลกัการ

มศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 2 (พ.ศ.2551-2565) และการ

ในกระบวนการกาํหนดวิสัยทศัน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบนัเปิดโอกาสให้มี ส่วนร่วมของ

สังคมโดยรวม

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( 2) พ.ศ. 2545
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา

2. พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลกัการอุดมศึกษา

4 (สกอ. จาํนวน 1 และ สมศ. จาํนวน 3 )
1.1 กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.)

1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

4. และเกณฑ์การประเมิน
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16 ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.)
16.1 นกัศึกษาสามารถบูรณาการค
16.2

17 (สมศ.)

1.1 : กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.)

: กระบวนการ

การเกบ็ข้อมูล : ปีงบประมาณ

: สถาบนัอุดมศึกษามีพนัธกิจหลกั คือ การเรียนการสอน การวิจยั  การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ในการดําเนินพนัธกิจหลัก
สถาบนัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดทิศทางการพฒันาและ
สถาบนัดาํเนินการสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์หรือจุดเนน้ มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอยา่ง

ในการพฒันาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอตัลกัษณ์หรือจุดเนน้ของสถาบนัแลว้
จะต้องคาํนึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ

การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. น โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

พระราชบญัญติัสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุด 10 (พ.ศ.2551 -
2554)

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจาํปีครบ 4 พนัธกิจ คือ ดา้นการ
เรียนการสอน การวจิยั การบริการทางวชิาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม

4. มีตั
ความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจาํปี

5. มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีครบ 4 พนัธกิจ
6. ประจาํปี อยา่งนอ้ยปีละ 2

7. 1

8. มีการนาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกล
ยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจาํปี

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 หรือ 3 ขอ้

มีการดาํเนินการ
4 หรือ 5 ขอ้

มีการดาํเนินการ
6 หรือ 7 ขอ้

มีการดาํเนินการ
8 ขอ้

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

1.
สถาบัน
พระราชบัญญตัิสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 2 (พ.ศ.2551-2565) 10
(พ.ศ.2551-2554)

1.1 มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบนั  หากสถาบนัไดก้าํหนดปรัชญาหรือ
วรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยงัมีความเหมาะสมกับ

สภาพการณ์ในปัจจุบนัของสถาบนัหรือไม่  หากเหมาะสมตอ้งดาํเนินการให้แน่ใจวา่สมาชิกในสถาบนั

1.2
ควรเป็นการกาํ
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ร่วมกนั และไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั
1.3 มีการพฒันาแผนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ สภา

สถาบนั พระราชบญัญติัสถาบนั จุดเน้นของสถาบนั และแผนอุดมศึกษาระยะยาว
มาตรฐานต่าง ๆ และนโยบายของ  สภา
สถาบนัและกลยุทธ์สอดคล้องกนัในประเด็นใด อย่างไร หากมี
ปรับแกใ้หส้อดคลอ้ง

1.4 (strategy)
(vision) พนัธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และ

วตัถุประสงค์ (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส
(opportunity) และภยัคุกคาม (threat)
ของสถาบนั  อนัไดแ้ก่ การเรียนการสอน  การวิจยั  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และการทาํนุบาํรุง
ศิลปะและวฒันธรรม วสิัย

กนัปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามความมุ่งหวงัของสถาบนั และไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
2.1

เป้าหมายของกลยทุธ์  และมีการกาํหนดหน่วยงานภายในรับผดิชอบดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์อยา่งเป็น
ทางการ

2.2 มีการกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของแต่ละหน่วยงานภายใน
และมีการมอบหมายอยา่งเป็นทางการ

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวจัิย  การบริการทางวชิาการ และการทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม

3.1 (Strategic map)
แผนปฏิบติัการตามกระบวนการของ Balance scorecard

3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
4 พนัธกิจ คือ ดา้นการเรียนการสอน การวจิยั การบริการทางวชิาการ และการ

ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
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4.
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี

4.1 (KPI) (target)
ความสําเร็จของการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการประจาํปี
การจดัทาํแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการประจาํปี

4.2

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พนัธกจิ
4 นแนว

6. 2

มีการพฒันาระบบการติดตามการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการวา่เป็นไปตามแผนหรือไม่

เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนาํเสนอแนว
ทางการแกไ้ขปรับปรุง

7. มีการประเมินผ 1

1

8. มีการนําผลการพจิารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี

8.1 รับมา และมี
การจดัทาํแผนการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
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8.2
สถาบนั

16 สถาบัน
คําอธิบาย

อตัลกัษณ์ หมายถึง ลั
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมได้ " "

16.1 : (สมศ.)
ความสอดคล้อง : กลุ่มตวั 16.1 ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ (สมศ.)

: กระบวนการ

การเกบ็ข้อมูล : ปีการศึกษา

เกณฑ์การพจิารณา
1. องกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาโดย

ไดรั้บการเห็นชอบจากสภาสถาบนั
2.

อยา่งครบถว้นสมบูรณ์
3. ลอ้ง

กบัอตัลกัษณ์ ไ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5
4. /หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผูเ้รียน/บุคลากร/คณะ/สถาบนั ไดรั้บการยกยอ่งหรือยอมรับในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

ปฏิบติัได้ 1 ขอ้ ปฏิบติัได้ 2 ขอ้ ปฏิบติัได้ 3 ขอ้ ปฏิบติัได้ 4 ขอ้ ปฏิบติัได้ 5 ขอ้
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา

ระกาศเกียรติคุณ เกียรติบตัร หนงัสือเชิดชูเกียรติ  เป็นตน้

หมายเหตุ
1. คณะและสถาบนั มีอตัลกัษณ์เดียวกนั โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบนั
2. คณะจะดาํเนินการแยกหรือดาํเนินการร่วมกบัสถาบนัก็ได้
3. SAR ของคณะ และแสดง

หลกัฐานการดาํเนินงานดว้ย  โดยใชผ้ลการประเมินของสถาบนั

การคิดคะแนน
1.

2. พิจารณาในระดบัคณะ

16.2 : (สมศ.)
ความสอดคล้อง : กลุ่มตั 16 ผลการพฒันาบัณฑิตตามอตัลกัษณ์ (สมศ.)

การเกบ็ข้อมูล : ปีงบประมาณ

วธีิการคํานวณ

เกณฑ์การให้คะแนน :
งคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5)

ข้อมูลประกอบการพจิารณา

คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ของจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดบั โดยมีขอ้มูล

1. ปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการสถานศึกษา
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2.
3.

สถาบนัอุดมศึกษา
4.

หมายเหตุ “1 สถาบัน 1 อตัลกัษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบนั  โดย
1. คณะและสถาบนั มีอตัลกัษณ์เดียวกนั โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบนั
2. คณะจะดาํเนินการแยกหรือดาํเนินการร่วมกบัสถาบนัก็ได้
3. SAR ของคณะ และแสดง

หลกัฐานการดาํเนินงานดว้ย  โดยใชผ้ลการประเมินของสถาบนั

การคิดคะแนน
1.

2. ในระดบัคณะ

17 : (สมศ.)
ความสอดคล้อง : กลุ่มตวั 17
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.)

คําอธิบาย
เอกลกัษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตาม

โดยมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ได้กาํหนดเอกลกัษณ์ "
"

เกณฑ์การพจิารณา
1.

าญเฉพาะของสถานศึกษาโดยไดรั้บการเห็นชอบจากสภาสถาบนั
2.

อยา่งครบถว้นสมบูรณ์
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3.
สถานศึกษา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5

4.

5. ผูเ้รียน/บุคลากร/คณะ/
เฉพา /หรือนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

ปฏิบติัได้ 1 ขอ้ ปฏิบติัได้ 2 ขอ้ ปฏิบติัได้ 3 ขอ้ ปฏิบติัได้ 4 ขอ้ ปฏิบติัได้ 5 ขอ้

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
1. นถึงการกาํหนดเอกลกัษณ์ จุดเนน้ หรือจุดเด่นสถาบนัอุดมศึกษา
2.

3.

4. หลกัฐานเชิ
เอกลกัษณ์ เช่น โล่รางวลั ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตัร หนงัสือเชิดชูเกียรติ เป็นตน้

หมายเหตุ 1.
ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากทางสถาบนั

2. คณะจะตอ้งดาํเนินการแยกหรือดาํเนินการร่วมกบัทางสถาบนัก็ได้
3. SAR ของคณะ และแสดงหลกัฐาน

การดาํเนินงานดว้ย โดยใชผ้ลการประเมินของสถาบนั

การคิดคะแนน
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1. คณะดาํเนินการร่วมกบัสถาบนัและมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ ผลการประเมินจะ

2.

หลกัการ
นอุดมศึกษา คือ การผลิตบณัฑิต หรือการจดักิจกรรม  การเรียน

งภายในและภายนอกสถาบนั

ในการผลิตบณัฑิต ไดแ้ก่ (ก) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารยแ์ละระบบการพฒันา
อาจารย์ (ค) (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรี (จ) อุปกรณ์
การศึกษา (ฉ) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนของนกัศึกษา (ซ)

วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กาํหนด

1. พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( 2) พ.ศ. 2545
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา

2 การผลติบัณฑิต



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจาํปีการศึกษา 2555 45

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. .ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.2553

กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)

13 (สกอ. จาํนวน 8 และ สมศ. จาํนวน 5 )
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ.)
2.2 (สกอ.)
2.3 ทางวชิาการ (สกอ.)
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ.)
2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (สกอ.)
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ.)
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต (สกอ.)
2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมส (สกอ.)
1 1 ปี (สมศ.)
2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ (สมศ.)
3 ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา พห์รือเผยแพร่ (สมศ.)
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4 (สมศ.)
14 การพฒันาคณาจารย์ (สมศ.)

2.1 : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ.)

: กระบวนการ

:
ปณิธาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจและความพร้อมของสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้น

การประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลกัสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมี

:
1.

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาํเนินการตา
2.

3. ทุกหลกัสูตรมีการดาํเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ตอ้งมีการประเมินผลตาม “

”
หลกัสูตรใดยงัไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเ
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ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตอ้งได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร

(หมายเหตุ :
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )

4. 1 ขอ้ 2 และ
ขอ้ 3

3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ขอ้แรกและอยา่งนอ้ยร้อยละ 80

5. มีคณะกรรมการรับผิด 1 ขอ้ 2 และ
ขอ้ 3 4

การดาํเนินงานตามตั 3

หมายเหตุ :
1. การนบัหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก

การประเมิน สาํ
ใหเ้ปิดสอนทุกระดบัปริญญา
สถาบนัอนุมติัใหปิ้ดดาํเนินการแลว้

2. การนบัจาํนวนนกัศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานขอ้ 8 ให้นบัจาํนวนหวันกัศึกษาในปีการศึกษา

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง
หรือเสนอปรับปรุงหลกัสูตร หรือเสนอปิดหลกัสูตร หลกัสูตรให้
เป็นไปตามราย างชุดก็ได้

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 ขอ้

มีการดาํเนินการ
3 ขอ้

มีการดาํเนินการ
4 ขอ้

มีการดาํเนินการ
ครบ 5
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสู

1.1

หลกัสูตรปรับปรุง  คณะก

1.2

เศ
หรือไม่  นอกจากศึกษาความต้องการหรือความจาํเป็นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการ
ดาํเนินการของหลกัสูตรใหม่และคาํนวณจุดคุม้ทุนประกอบการขออนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั

1.3 การปรับปรุ

1.4
สถาบนักาํหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา  สภาวชิาการ เป็นตน้  และนาํเสนอสภามหาวิทยาลยั

1.5
การอุดมศึกษากาํหนด และนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30
สภาสถาบนัอนุมติั

2. มีระบบแล

2.1
ยนน้อย

2.2

เสนอสภาสถาบั 30 วนั
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3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

กําหนดในภาคผนวก ก)

3.1
เรียนการสอน

3.2 มีการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมีการ

(
)

บริหารหลกัสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค ําแนะนํานักศึกษา ความต้องก ารของ
ตลาดแรงงาน หรือ ความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต  มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตวั

3.3 สําหรับหลกัสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบ้ริหารหลกัสูตรควรทาํการศึกษาอย่างละเอียดและ

หลกัสูตรควรมีผูท้รงคุณวุฒิจากสภาหรือองคก์รวิชาชีพอยา่งน้อย 1 คนในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร

และจดัการเรียนการสอน

4. 1 ข้อ 2 และข้อ 3

กําหนดในเกณฑ์มาตร
3 ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80
4.1 สร้างกลไกกาํกบัดูแลใหทุ้กหลกัสูตรดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
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4.2

และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด
4.3

5. มีคณะกรรมการรับผิ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4 กรณี

ดําเนินงานตามตั 3
คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรทุกหลกัสูตร ดาํเนินการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตร

4
ทุกหลกัสูตร

6.
มากกว่าร้อยละ 30

การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
คณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรในเกณฑ์ขอ้ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือ

ารหลกัสูตร  ตลอดจนกระบวนการเรีย

7. (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกว่าร้อยละ 50 (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

ผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอกควรเน้นการเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา
ปริญญาโทควรเน้นการเรียนแผนก
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รรทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทแผนก

8. (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
ะ 30

การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

ผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอกไม่เพียงแต่เปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา

ต่อการพฒันาประเทศ

2.2 : (สกอ.)

ชนิดขอ : ปัจจยันาํเขา้

:

สถาบนั

เกณฑ์การประเมิน :
ใชก้าร คะแนนระหวา่ง 0 - 5 โดยใช้

เกณฑ์
5 = ร้อยละ 30

สูตรการคํานวณ :
1.

= x 100
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2. 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5

=

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ

สาขาวชิาชีพ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ

ต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ หนา้ 27

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑก์าร
เลือกเหมือนกบัสถาบนั

2.3 : (สกอ.)

: ปัจจยันาํเขา้

: สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความ

ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ
พฒันาประเทศ การดาํรงตาํ ตาม
พนัธกิจของสถาบนั

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑก์ารประเมินจาก
ใชก้าร 0 – 5

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํ ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารยร์วมกนั หนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60

ฒิปริญญาเอก x 5
5
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สูตรการคํานวณ :
1.

=

2. 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5

=

หมายเหตุ :
1. การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ าศึกษาต่อ
2. องเลือก

เหมือนกบัสถาบนั

2.4 : ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ.)

: กระบวนการ

: การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั จาํเป็นตอ้งมีการ
คนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการ

ความคิดเห็นของผูเ้รียน
พนัธกิจและเป้าหมายของสถาบนั

เกณฑ์มาตรฐาน :
1.

2.
กาํหนด

รงตาํแหน่งทางวชิาการ x 5

5

ทางวชิาการ x 100



54 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ประจาํปีการศึกษา 2555

3. มี
สนบัสนุนสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

4.
พฒันามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของ

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบติั

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน

7. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุน
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดาํเนินการ

1 ขอ้
มีการดาํเนินการ

2 ขอ้
มีการดาํเนินการ 3

หรือ 4 ขอ้
มีการดาํเนินการ

5 หรือ 6 ขอ้
มีการดาํเนินการ

7 ขอ้
หมายเหตุ :

3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยแ์ละบุคลากร ดา้นสวสัดิการ และการสร้างขวญั
และกาํลงัใจ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

1. และมี

ยากรบุคคล

1.1
อยา่งนอ้ย 5

ร์ และการพฒันางานประจาํ กาํหนดแผนการจา้งงานและ
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1.2 ขอ้มูลจากการสาํรวจความตอ้งการในการอบรม (training needs)

(competencies)

1.3 ขอ้มูลป้อนกลบัของผลการปฏิบติังานและผลการพฒันาตามเส้นทางความกา้วหนา้

การปรั

1.4
ฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ

คาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน และของสถาบนั

2.
2.1 มีการสรรหา คดัเลือกบุคลากรอยา่งเป็นระบบ โปร่งใสและกาํหนดแนวปฏิบติัไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร

2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกาํหนดให้มีคาํอธิบายลักษณะงาน
(job description) การระบุคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง (job specification)
(competencies )

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบติังาน (job evaluation)
กาํหนดเส้นทางเดินของตาํแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม  วิเคราะห์ปริมาณการเขา้ ออก
ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขและติดตามผล
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2.4 มีการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทาง
อการส่งเสริมสนบัสนุนอยา่ง

3.
สามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1
การทาํงาน  การจดัสวสัดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทดัเทียมกนั การสร้าง
บรรยากาศของความสุขในการทาํงาน

3.2 มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนการเสนอขอรับรางวลัของคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สายสนบัสนุ

3.3 มีการยกยอ่งใหเ้กียรติผูไ้ดรั้บรางวลัโดยวธีิการต่าง ๆ เช่น  ประชาสัมพนัธ์ผลงาน

ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
3.4

ช่วยเหลือและสนบัสนุนอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวลัต่างๆ
3.5 มีกิจก

และพฒันางานร่วมกนั
3.6

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคล
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ตลอดจนการ
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ทกัษะการปฏิบติังาน ควรกาํหนดแนวทาง ห

ปฏิบติังาน หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชก้ลไกการติดตามผลการนาํความรู้และทกัษะไปใชภ้ายหลงั
การอบรมหรือพฒันา 6-9 เดือน หรื

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

5.1 สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการ

5.2 ผูรั้บผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการ

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน

(KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร

สถาบนั และนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุนในรอบปีถดัไป

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

7.1 นาํผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน

7.2 ดาํเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย

7.3 มีการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนบัสนุน

คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนในระยะต่อไป
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2.5 : หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (สกอ.)

: ปัจจยันาํเขา้

: นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบนัอุดมศึกษาควรจดับริการด้าน
กายภาพอยา่งครบถว้น

ห้องสมดุ และแหล่งการเรียนรู้ ๆ การบริการดา้นงานทะเบียนการบริการ
นกัศึกษานานาชาติ เป็นตน้
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา เช่น หอพกันกัศึกษาห้องเรียน
กาํลงักาย บริการอนามยั การจดัจาํหน่ายอาหาร เป็นตน้

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. 8

FTES
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรี และมีการ

ฝึกอบรมการใชง้านแก่นกัศึกษาทุกปีการศึกษา
3.

4.
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือจดับริการดา้น
อาหาร และสนามกีฬา

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยา่ง

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ้ 2 - 5 3.51 จากคะแนนเตม็ 5
7. มีการนาํผลการประเมินคุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการดา้น

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ มีการดาํเนินการ มีการดาํเนินการ มีการดาํเนินการ มีการดาํเนินการ
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1 ขอ้ 2 หรือ 3 ขอ้ 4 หรือ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้

หมายเหตุ :
1. ในเกณฑม์าตรฐานขอ้ 1 ใหน้บัรวม notebook และ mobile device ต่างๆ

การลงทะเบียนการใช้ wifi กบัสถาบนัดว้ย
2. การคิดจาํนวน FTES ใหน้าํจาํนวน FTES ของแต่ละระดบัการศึกษารวมเขา้ดว้ยกนัโดยไม่

ตอ้งเทียบเป็น FTES ของระดบัปริญญาตรี

2.6 : ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ.)

: กระบวนการ

:
ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( 2) พ.ศ. 2545 น
สําคญั โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล
สถาบนั หรือชุมชนภายนอก มีการจดักระบวนการเรียนรู้ นึกถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของนกัศึกษา

การแสวงหาความรู้ของนกัศึกษา เช่น การเปิด
โอกาสให้นกัศึกษาไดค้น้ควา้วิจยัโดยอิสระในรูปโครงการวิจยัส่วนบุคคล
ภาคปฏิบติั ในหอ้งปฏิบติัการ มีการจดัสัมมนา จดั
ประชุมเชิงปฏิบติัการ จดัทาํโครงการมีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet) และมี

ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน :
1.

หลกัสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้

มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
แห่งชาติ
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3.
องเรียนหรือจากการทาํวจิยั

4. มีการใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร

5.
เรียนการสอน

6. มีการประเมินความพึ
สนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาตอ้ง

3.51 จากคะแนนเตม็ 5
7. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู้ ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดาํเนินการ

1 ขอ้
มีการดาํเนินการ

2 หรือ 3 ขอ้
มีการดาํเนินการ

4 หรือ 5 ขอ้
มีการดาํเนินการ

6 ขอ้
มีการดาํเนินการ

7 ขอ้

หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลั รียนการ

สอน งสนบัสนุน การเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา ยกเวน้ รายวิ มีการเรียนการสอนใน
เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การคน้ควา้อิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์

และวทิยานิพนธ์ เป็นตน้
2. งานวิ 5 หมายถึง งานวิจยัของผูส้อนของ

(TQF) ตอ้งมีการ
จดัทาํรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาดว้ย

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

1.
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1.1 มีการพฒันาระบบและกลไกการจดั

ยนรู้และแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ ดว้ยตนเอง  โดยผูส้อนมีบทบาทในการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบติัจริง

ความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวชิา
1.2

และฝึกประสบการณ์
1.3

การสอนใหมี้ประสิทธิภาพ

2. ทุกรายวชิามีรายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

2.1

- จุดมุ่งหมายของรายวิช

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
-

การสอน และการใหค้าํปรึกษา
-

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผล  ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวขอ้หรือ
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-
ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือ

ประสบการณ์เชิงปฏิบติัแก่ผูเ้รียน
- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  มีการประเมิน

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชข้อ้มูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผูเ้รียน ความเห็นของ
ทีมผูส้อน ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นตน้

2.2 อาจารยผ์ูส้อนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผูเ้รียนในคาบแรก

2.3
การศึกษา (formative evaluation) (summative evaluation)

3. ทุกหลักสู

3.1
ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง

และฝึกประสบการณ์
3.2 ะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถใน

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการปฏิบติัจริงของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหลงัจบหลกัสูตร

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวชิาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือ

5. พัฒนา      การเรียน
การสอน
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5.1

การเรียนรู้ของผูเ้รียนเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงดา้นใด อยา่งไร
5.2

6. มีการประเมินความพงึพ
3.51

จากคะแนนเต็ม 5

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและ

เมินความ

ระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถดัไปด้วยว่า มีการนาํการประเมินความคิดเห็นของ
ผูเ้รียนมาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนอยา่งไร

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล      การ
เรียนรู้ ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา

- พิจารณารายละเอียดของรายวชิาตามขอ้ 2
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลกัสูตร
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- ดูแลให้การดาํเนินการหลกัสูตรไดรั้บการประเมินโดยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น

- ระบุถึงความจาํเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลกัสูตร ตาม
หลกัฐานจากผลการประเมินของผูเ้รียน / ร็จการศึกษา / ของผูป้ระเมินอิสระ และของ

2.7 : ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของ
บัณฑิต (สกอ.)

: กระบวนการ

: คุณลกัษณะของบณัฑิต หมายถึง เร็จ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ คุณลกัษณะของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลกัสูตร และคุณลักษณะของบณัฑิตตามความตอ้งการของผู ้ใช้บณัฑิต
คุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติมี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้น
ทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข
ผูใ้ชบ้ณัฑิต อาจมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะอาชีพหรือบริบทของผูใ้ช้ และอาจปรากฏในกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ เช่น การบริหารจดัการ การ
เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทนัวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กบัการปฏิบติังานจริง
สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หรือผูส้ําเร็จการ ควรมี

การเป็นผูน้าํทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดา้นการ
คิดเชิงวพิากษ์ และการนาํเสนอผลงาน

:
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1. ตอย่าง
นอ้ยสาํหรับทุกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของหลกัสูตร

2. มีการนาํผลจากขอ้ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผล

ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต
3.

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดบัชาติหรือนานาชาติ

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาต
จดัโดยสถาบนั

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 ขอ้

มีการดาํเนินการ
3 ขอ้

มีการดาํเนินการ
4 ขอ้

มีการดาํเนินการ
5 ขอ้

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

1.
สําหรับทุกหลกัสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของหลกัสูตร

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรตอ้งสํารวจหรือวิเคราะห์ความตอ้งการของ
5

โดยนาํขอ้มูลจากการสํารวจมาบูรณาการร่วมกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรตอ้งมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลกัษณะของ

บณัฑิต โดยคาํนึงถึงความทนัสมยัของห
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ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติดว้ย  มีการกาํหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบณัฑิตระหว่างผูส้อนร่วมกนั

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้

หลกัสูตร และนาํขอ้มูลจากผลการสํารวจความต้องการของผูใ้ช้บณัฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร

การประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผดิชอบหลกัสูตรมีการวางระบบการประกนัคุณภาพการจดัการ

อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะของการบูรณาการระหวา่งรายวิชา และระหวา่ง
การเรียนรู้ในหอ้งเรียนกบันอกห้
การปฏิบติังานในโลกแห่งการทาํงานจริงได้

2.3 คณะกรรมการรับผดิชอบหลกัสูตรมีการวางระบบการกาํกบัติดตามการออกแบบ
มีการประชุม

2.4
ผูเ้รียน  เนน้การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะค

(performance)

2.5 ควรจดัให้มีการประชุมหารือระหวา่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรในการ

พฒันาเป็นพิเศษ

3.
การพฒันาคุณลกัษณะของบัณฑิต
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3.1 คณะกรรมการรับผดิชอบหลกัสูตรควรมีการวางแผนการจดัหางบประมาณ หรือ

3.2
ษาและ

อาจารยมี์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนกัปฏิบติั (community of practice)

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการหรือนําเสนอผลงานทา
หรือนานาชาติ

4.1

4.2
ภายในสถาบนัหรือนอกสถาบนั

4.3
ประชุมวชิาการระดบัชาติทุกปี หรือระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 1

4.4
สนบัสนุนใหน้กัศึ
วชิาการใหไ้ดรั้บการคดัเลือกไปเผยแพร่

5.
สถาบัน

5.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

5.2
ปัจจยัสําคญัต่อผลการเรียน

หรือต่อการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษา
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6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
(เฉพาะกลุ่ม ค 1)

6.1 มีการเชิญหน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ผู ้ใช้บัณฑิต หรือ

วิทยานิพนธ์ประมาณภาคเรียนละ 1

6.2 ประชาสัมพนัธ์แหล่งทุนวิจยัจากหน่วยงานต่างๆ ให้นกัศึกษาทราบ และมีการ

6.3 สนบัสนุนให้นกัศึกษาเสนอขอ้เสนอโครงการวิทยานิพนธ์ไปยงัหน่วยงานต่างๆ
นสนบัสนุนการวจิยั

6.4

ประโยชน์
6.5 มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาในรูปแบบต่างๆ หรือจดัทาํเป็น

ข่า

ทางการแกไ้ขปัญหาได้
6.6

ประโยชน์

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)

7.1
การวพิากษบ์ทความ การสังเคราะห์ความรู้จากบทความวจิยัในรายวชิาต่าง ๆ

7.2
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7.3
ภาษาต่างประเทศ

7.4
ตีพิมพเ์ผยแพร่ได ้ส่งไปยงัวารสารต่าง ๆ ในระหวา่งการทาํวิทยานิพนธ์

2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธ
นักศึกษา (สกอ.)

: ผลผลิต
:

ปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ งความคาดหวงัของผูใ้ช้บณัฑิต และสัง

เกณฑ์มาตรฐาน :
1.

ลายลกัษณ์อกัษร
2.

ส่งเสริมตามขอ้ 1
3.

ในขอ้ 1 ละเป้าหมายวดัความสาํเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาตามตวั

3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 90
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5. บการยกย่องชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณ
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดาํเนินการ

1 ขอ้
มีการดาํเนินการ

2 ขอ้
มีการดาํเนินการ 3

ขอ้
มีการดาํเนินการ

4 ขอ้
มีการดาํเนินการ

5 ขอ้
หมายเหตุ :

1. การยกยอ่งชมเชยประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม จริยธรรม หากดาํเนินการในระดบัมหาวิท
ยาลยั ตอ้งมีกิจกรรมการภายนอกมหาวิทยาลยั อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 และมีผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัหรือเขา้

( 3 )
2. หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ หมายถึง

ไป (เช่น ระดบัจงัหวดั) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคก์ารมหาชน
หลกัทรัพย์ (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา้ สภา
วชิาชีพ)
ตัว 1 : งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี (สมศ.)

คําอธิบาย

1 สําเร็จ

ภาคนอกเวลา

วธีิการคํานวณ

งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
x 100

หมายเหตุ ไดป้ระจาํอยู่แล้ว
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
อย่างน้อย

ร้อยละ 70 70 ของ

1. จาํนวนผูต้อบแบบสาํรวจ
2. (ภาคนอกเวลาราชการ)
3.
4. จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
5.
6.
7.
2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.)
คําอธิบาย

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลกัษณะของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุ โดยเป็น
ครอบคลุมอยา่งนอ้ย 5 ดา้น คือ 1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้น
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

TQF
กบัคุณลกัษณะของบณัฑิต อสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต

5 ด้าน
ตอ้งทาํการประเมินครบทุกดา้น

วธีิการคํานวณ
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เกณฑ์การให้คะแนน
งคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5)

ข้อมูลประกอบการพจิารณา

คุณภาพ ครอบคลุมทุกคณะ อยา่งนอ้งร้อยละ 20 ของจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละระดบัการศึกษา

1.

.
2. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูใ้
3. ขอ้มูลผลการดาํเนินงานดา้นการผลิตบณัฑิตจากระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพ

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4. 5 ดา้น และแสดงวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหช้ดัเจน

3 : (สมศ.)
คําอธิบาย

ของคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญ
ดา้นการคิดเชิงวิพากษ ์การนาํเสนอผลงาน มีทกัษะในการวิจยั ทกัษะและภูมิปัญญาในฐานะนกัวิชาการ

ผลงานผู้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

วชิาการและบทความฉบบัสมบูรณ์(Full Paper)
(Proceeding) องบรรณาธิการจัดทาํรายงาน หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบด้วย

นอกสถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ 25
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ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ(Journal) Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
หรือวารสารวชิาการระดบัชาติตามประกาศของ สมศ.

ไดรั้บการ
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ(Journal)
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอ้มูล ISI Web of Science  (Science Citation
Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรือฐานขอ้มูล Scopus หรือ
วารสารวชิาการระดบันานาชาติตามประกาศของ สมศ.

ระดบัมหาวิทยาลยั หรือระดบั
(peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการ

พิจารณาดว้ย

(Full Paper)

วธีิการคํานวณ

ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท X 100

หมายเหตุ นบั
เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพงานวจัิย
0.25 -
0.50 - (proceeding)
0.75 - (proceeding)

หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ
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ระดับคุณภาพงานวจัิย
1.00 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
0.125 - งานสร้างสรรค์
0.25 -
0.50 -
0.75 -
1.00 - รเผยแพร่ในระดบันานาชาติ

*องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วม
พิจารณาดว้ย

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพชูา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวยีดนาม
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหวา่งประเทศไทยและ

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่งนอ้ย 5
ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งแพร่ ไม่จาํเป็นตอ้งไปแสดงใน
ต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (อยา่งนอ้ย 5
ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
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1.

2.

3.

ตัวบ่ 4 : (สมศ.)
คําอธิบาย

มารถ
ดา้นการคิดเชิงวิพากษ ์การนาํเสนอผลงาน มีทกัษะในการวิจยั ทกัษะและภูมิปัญญาในฐานะนกัวิชาการ

วิชาการและบทความฉบบัสมบูรณ์(Full Paper) ไดรั้บการตีพิม
(Proceedings)

กสถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ 25

การตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ(Journal) Thai-Journal Citation Index Centre
(TCI) หรือวารสารวชิาการระดบัชาติตามประกาศของ สมศ.

ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ(Journal)
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SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอ้มูล ISI Web of Science  (Science Citation
Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรือฐานขอ้มูล Scopus หรือ
วารสารวชิาการระดบันานาชาติตามประกาศของ สมศ.

รณ์
(Full Paper)

วธีิการคํานวณ

ระดบัปริญญาเอก X 100
จาํนวนผูส้าํเร็จกา

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพงานวจัิย
0.25 - /ระดับ

TCI
0.50 - .
1.00 -

อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)
1 , 2, 3 และ 4 ในปีล่าสุด ใน subject category

ISI
หรือ Scopus

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
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0.125 - งานสร้างส
0.25 -
0.50 -
0.75 -
1.00 - บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ

*องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วม
พิจารณาดว้ย

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพชูา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวยีดนาม
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหวา่งประเทศไทยและ

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่งนอ้ย 5
ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งแพร่ ไม่จาํเป็นตอ้งไปแสดงใน
ต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ างสาํหรับทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5
ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน)

เกณฑ์การให้คะแนน
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
1.

2.

14 : การพฒันาคณาจารย์ (สมศ.)
คําอธิบาย
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รณาจาก

อาจารยพ์ิจารณาจากคุณวฒิุและตาํแหน่งทางวชิาการ

เกณฑ์การพจิารณา

วุฒิการศึกษา
ตําแหน่งทางวชิาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย์ 0 2 5
ผูช่้วยศาสตราจารย์ 1 3 6
รองศาสตราจารย์ 3 5 8

ศาสตราจารย์ 6 8 10
วธีิการคํานวณ

เกณฑ์การให้คะแนน
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
1.
2.

การศึกษา และตาํแหน่งทางวชิาการ
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวชิาการ/วชิาชีพ

- คุณวฒิุคณาจารยก์รณีสาขาวชิาการ/วชิาชีพ ใหรั้บรองการเทียบเท่าตามหลกัเกณฑข์อง
สกอ. และกรณีสายวชิาชีพใหเ้ทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ ์ก.พ.
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หลกัการ
การดาํเนินงานดา้นกิ

กิจกรรมการพฒันานกัศึกษาแบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วน คือ (1)
สถาบนัจั และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า และ (2)

อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลกัษณะของบณั
ประสงค์ ไดแ้ก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แ ( 2) พ.ศ. 2545 สํานกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

3 กจิกรรมการพฒันานักศึกษา
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3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework

for Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนกัศึกษา พ.ศ. 2541 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)

2 (สกอ. จาํนวน 2 )
3.1 ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา

3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.)

: กระบวนการ

: สถาบนัอุดมศึกษาควรจดับริการดา้นต่างๆ ให้นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า
อยา่งครบถว้น (1) การบริการดา้นการแนะแนวและการให้คาํปรึกษา
ดา้นวิชาการและการใชชี้วิต (2)
เช่น ทุนกูย้ืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจดัหางานแหล่งขอ้มูลการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ และ (3) การ

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชี้วติแก่นกัศึกษา
2.
3.
4.
5. พฒันาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษยเ์ก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในขอ้ 1 - 3 3.51 จากคะแนนเตม็ 5
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7. มีการนาํผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 หรือ 3 ขอ้

มีการดาํเนินการ
4 หรือ 5 ขอ้

มีการดาํเนินการ
6 ขอ้

มีการดาํเนินการ
7 ขอ้

หมายเหตุ : ใ 4 และ
ขอ้ 5 โดยอนุโลม

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้ชีวติแก่นักศึกษา
1.1

กษามีปัญหา
1.2

นกัศึกษาในความดูแลใกลชิ้ด เนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหวา่งอาจา

ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการป้องกันปัญหา
มากกวา่การแกปั้ญหา

1.3 หน่วยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เช่น ฝ่าย กิจการนักศึกษามีหน่วย

(hotline) สําหรับให้คาํปรึกษาหรือให้
ช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนกัศึกษา
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1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปย ัง

1.5 ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้
คาํแนะนาํแก่นกัศึกษา จนสามารถแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษาไดส้าํเร็จ

1.6
อร่วมกนั

1.7

1.8
การใหบ้ริการ

2. ยชน์ต่อนักศึกษา
2.2 สถาบนัจดัทาํฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เวบ็ไซต์ สําหรับประกาศขอ้มูล

2.3 มีช่องทางให้นั
การใหบ้ริการ

2.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร
3.

3.1 มีการประสานงานกั
งาน แหล่งฝึกประสบการณ์ของนกัศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็น

3.3
พฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพ
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3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพชีพ
4.

4.1 สถาบนัมีฐานขอ้มูลศิษย์เก่า และมีการจดัทาํฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
ขอ้มูลกิจกรรมการ

ประชุมวชิาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ขอ้มูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวจิยั การรับสมคัรงาน ข่าวสาร

4.2
ประสบการณ์เป็นระยะๆ

4.3 เปิดโอกาสให้ศิษยเ์ก่าไดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร การมีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนการสอน การทาํวิจยัแบบร่วมมือในลกัษณะของสหวิทยาการ การเป็นกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ กิจกรรมดงักล่าวนอกจากจะใหศิ้ษยเ์ก่าไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาความรู้และประสบการณ์

ละสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาปัจจุบนักบัศิษยเ์ก่าแลว้ ยงัทาํ
ใหศิ้ษยเ์ก่าและอาจารยไ์ดเ้รียนรู้วทิยาการใหม่ ๆ ในฐานะผูใ้หแ้ละผูรั้บ

4.4
5. ศิษย์เก่า

5.1
สาํหรับศิษยเ์ก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวใหศิ้ษยเ์ก่ารับรู้

5.2
ความรู้และประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 - 3 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

6.1
การติดตามประเมินผลการให้บริการทุกดา้นแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบใน
การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกดา้น และนาํเสนอผลการประเมินแก่
ผูรั้บผดิชอบ และผูบ้ริหารระดบัคณะ สถาบนั

6.3
3.51 5 ลการประเมินคุณภาพของ

( 3.51 คะแนน) ให้ทาํการวิเคราะห์สาเหตุ
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มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา หรือการปรับปรุงการใหบ้ริการดว้ย

7.
ความต้องการของนักศึกษา

7.1
การจดัทาํแผนพฒันาปรับปรุงการให้บริการ
กาํหนด

7.2 มีการปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า และประเมินคุณภาพ

7.3
สถาบนัจดัให้
ใหบ้ริการในระยะต่อไป

3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา (สกอ.)
ช : กระบวนการ

: สถาบนัอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมนักศึกษาต่างๆ
อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
สถาบนัและโดยองคก์รนกัศึกษา เป็นกิจ เขา้ร่วมจะมีโอกาสไดรั้บการพฒันาสติปัญญาสังคม
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิต 5 ประการ
ไดแ้ก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทกัษะทางปัญญา (4) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ (5) ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข และ

/องค์ก ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน :

1.
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น

2. มีกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา
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3.
ดาํเนินการโดยนกัศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดบัปริญญาตรี และอยา่งนอ้ย 2 ประเภทสําหรับ

- งประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
-
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั

5. มีการประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา
6.

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 ขอ้

มีการดาํเนินการ
3 หรือ 4 ขอ้

มีการดาํเนินการ
5 ขอ้

มีการดาํเนินการ
6 ขอ้

ตัวอย่างแนวทางปฏบัิติ

1.
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน

1.1 หน่วยงานระดบัคณะหรือสถาบนัมีการกาํหนดแผนการส่งเสริมการจดักิจกรรม

องกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุในแต่ละระดบัการศึกษา

1.2
(ถา้มี)
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2. มีกจิกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
สถาบนัมีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจแก่นกัศึกษาดา้นการประกนัคุณภาพ และกาํหนด

วามสาํเร็จของการดาํเนินงาน  วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ

3.
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ

-
- กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
-
- กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม

3.1 สาํหรับการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัควรส่งเสริมให้นกัศึกษาจดัทาํ
5 ประเภท ไดแ้ก่ กิจกรรม

กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บาํเพญ็ประโยช กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวฒันธรรม

3.2 สําหรับการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สถาบนัตอ้งส่งเสริมการจดัทาํแผน
2 ประเภทจากประเภท

กิจกรร กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาํเพ็ญ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วฒันธรรม โดยควรมีกิจกรรมวชิาการรวมอยูด่ว้ย
3.3 หรือบัณฑิตศึกษาทุก

กิจกรรม ตอ้งจดัทาํขอ้เสนอโครงการให้ผูรั้บผิดชอบอนุมติั (
ของสถาบัน)

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของ
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3.4 ผูรั้บผิดชอบควรให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่นกัศึกษาในการปรับปรุงพฒันาการจดัทาํ
ขอ้เสนอโค

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กจิกรรมร่วมกนั

4.1 สถาบนัให้นกัศึกษาเสนอแผนการจดักิจกรรมการสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพ
ภายในสถาบนั และให้กา
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการจดัการความรู้ (KM: knowledge management) การให้นกัศึกษานาํเสนอผลการ
ดาํเนินงาน (ผลการประเมิน)

4.2

เครือข่ายการพฒันาคุณภา
กิจกรรมระหวา่งสถาบนัดว้ย

4.3 ในแต่ละปี สถาบนัอาจหมุนเวียนเป็นเจา้ภาพ ให้นกัศึกษาระหวา่งสถาบนัมีการ

จดักิจ
ในการจดักิจกรรมของนกัศึกษา

4.4
สบการณ์ใน

การจดักิจกรรมนกัศึกษา โดยผูรั้บผิดชอบอาจเป็นการทาํงานร่วมกนัของอาจารยแ์ละนกัศึกษาระหว่าง
สถาบนั

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษา
5.1 สถาบนั (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมการ

พฒันานกัศึ
5.2 สถาบนักาํหนดให้นกัศึกษาจดัทาํรายงานผลการจดักิจกรรม และนาํรายงานผล

รอบปี
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5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบ
ประกนัคุณภาพในการจดักิจกรรมของนกัศึกษา จากรายงานผลการจดักิจกรรมของนกัศึกษา

5.4
กิจกรรมนกัศึกษาในปีต่อไป

6.
6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพฒันา

โดยเฉพาะการวเิคราะห์คุณลกัษณะของนกัศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติใน

6.2
การพฒันานักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรม
นกัศึกษา

หลกัการ
สภาพแวดล้อม

และความพร้อมของแต่ละสถาบนั

อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบนั ผลงานวิจยัและงาน
การวิจยัจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จาํเป็นตอ้งมีส่วนประกอบ

3 ประการ คือ 1) สถาบนัตอ้งมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนบัสนุน
ทรัพยากรใหส้ามารถดาํเนินการไดต้ามแผน 2) คณาจารยมี์ส่วนร่วมในการวิจยัอยา่งเขม้แข็งโดยบูรณา
การงานวจิยักบัการจดัการเรียนการสอน ของสถาบนั และ 3) ผลงานวิจยัมีคุณภาพ
มีประโยชน์ สนองยทุธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง

4 การวจิัย
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1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานกังานคณะกรรมการวิจยั

แห่งชาติ
6. แนวทางปฏิบติัจรรยาบรรณนกัวจิยั พ.ศ. 2541 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

6 (สกอ. จาํนวน 3 สมศ. จาํนวน 3 )
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั (สกอ.)
5 ง
6
7
4.1 : ระบบและกลไกการพฒันางานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)

: กระบวนการ

: สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีการบริหารจดัการงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์
โดยมีแนวทางการดาํเ

สรร
ทุนวิจยั การส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะแก่นกัวิจยัและทีมวิจยั
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน ๆ

:
1. มแผนดา้น

การวจิยัของสถาบนั
2. มีการบูรณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน
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3. มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการ
วจิยัแก่อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ

4. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั
5. มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอยา่งนอ้ย

-
สนบัสนุนการวจิยัฯ

- หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวจิยัฯ
- การวจิยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการวิจยั
-

สร้างสรรค ์การจดัใหมี้ศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทุกประเด็น
7. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

ของสถาบนั
8. มีระบบและก

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 หรือ 3 ขอ้

มีการดาํเนินการ
4 หรือ 5 ขอ้

มีการดาํเนินการ
6 หรือ 7 ขอ้

มีการดาํเนินการ ครบ 7 ขอ้

ครบถว้นตามเกณฑ์

กลุ่ม

ตัวอย่างแนวทางปฏบัิติ

1. ารวิจัยของ
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1.1

สร้างสรรคอ์ยา่งเพียงพอ  ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยา่ง

1.2 การบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรคใ์ห้บรรลุผลสําเร็จควรจดัสรรงบประมาณ

สามารถดาํเนินการวจิยัหรือผลิตงานสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจดัสรรทุนวิจยั

หลงัปริญญาเอกใหป้ฏิบติังานในกลุ่มหรือศูนยว์จิยั เป็นตน้

2. มีการบูรณาการกระบวนการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์กบัการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กบักระบวนการจดัการเรียนการ

สอน เช่น 1) 2) การกาํหนดให้
ยวข้องกับงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ 3)
ความกา้วหนา้ในงานวจิยัของอาจารย ์หรือของศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting
professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอ
ผลงานวิจยัหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอ
ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ 5)

นการสอน เป็นตน้

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวจัิย

3.1 จดัระบบการรับเขา้และกาํกบัดูแลอาจารยแ์ละนักวิจยั เช่น วิเคราะห์กาํลงัคน
วางแผน และรับเข้าบุคคล ( าบณัฑิตศึกษา)

ทาํการกาํหนด
กฎเกณฑ์ แนวทางกาํกบั และส่งเสริมให้อาจารยท์าํงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ และตีพิมพผ์ลงานใน

3.2
กลุ่มบุคคล
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การแนะนาํหรือการร่วมทีมวิจยักับนักวิจัยอาวุโส การเขา้ร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้คาํปรึกษา

ความรู้และประสบกา

ถทาํงานวิจยัอย่างลุ่มลึกและ

3.3
และนกัวจิยั ตลอดจนจดัระบบควบคุมใหน้กัวจิยัปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด

3.4 สร้างแรงจูงใจให้นกัวิจยั เช่น การยกยอ่ง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวลั
สําหรับนั
แก่การคน้ควา้วจิยัและผลิตงานสร้างสรรค ์ เป็นตน้

4.
ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจยัจากภายนอกอาจทาํได้

โอกาสต่อไป
ดให้มีระบบ

5. มีการสนับสนุนพนัธกจิด้านการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ตามอตัลกัษณ์ของสถาบัน
สถาบนัควรจดัหาทรัพยากรและหรือจดัหาแหล่งสนบัสนุน
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5.1 งบประมาณสนบัสนุนการวิจยั ควรประกอบดว้ย 1) งบประมาณสนบัสนุนการ
บริหารงานวจิยัของกลุ่ม

2)
งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 3) งบประมาณ
สนบัสนุนการวิจยัและงานสร้างสรรค์ของนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา และของนกัวิจยัหลงัปริญญาเอก 4)
งบประมาณสนบัสนุนศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting professor) เป็นตน้

5.2
ระบบรักษาสุ

ไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการวจิยัของนกัวจิยั
5.3

(hard copy)
การสนบัสนุนศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting professor) การสนบัสนุนการ

(sabbatical leave) ของ
อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัวจิยั

5.4 5
1) 2) ขอ้มูลดา้นการวิจยัและ

3) ขอ้มูลดา้นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจยัและ

สนบัสนุนของสถาบนัในการเผยแพร่ผลงาน 4)ขอ้มูลดา้นระบบและกลไกของสถาบนัในการส่งเสริม
การนําผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบตัร อนุ

5)

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
สถาบนัจดัใ

งานวิจยัเสร็จทนัตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจยัเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผูรั้บทุนสามารถ
แสวงหาทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือการประเมินแหล่งคน้ควา้สนับสนุน
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งานวิจยัในประเด็น         ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจยัของอาจารย ์และนักวิจยัใน
ปัจจุบนั หรือการประเมินระบบสารสนเทศในประเด็นความเหมาะสมกบัความตอ้งการใช้ของอาจารย์
และนกัวจิยั เป็นตน้

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน

จาํเป็น กาํหนดร

8. มีร

กาํหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)

สร้างความร่วมมือกบัองคก์รภายนอกโดยวธีิการต่างๆ เช่น การจดัหาขอ้มูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมาย
(focus group) การติดต่อสร้างสัมพนัธ์กบัองคก์รภายนอก การใช้

ขอ้มูลป้อนกลบั (feed back)
วตัถุประสงคข์องคว

4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)

: กระบวนการ

: การบริหารจดัการความรู้จากผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

และรวดเร็วทนัเหตุการณ์
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:
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคใ์นการประชุมวชิาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองาน

3. 2

4. มีการนาํผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

5.
ประโยชน์ และดาํเนินการตามระบ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 ขอ้

มีการดาํเนินการ 3
ขอ้

มีการดาํเนินการ
4 ขอ้

มีการดาํเนินการ
5 ขอ้

ตัวอย่างแนวทางปฏบัิติ

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวชิาการหรือการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

กา peer
review 1)

2) การสนบัสนุนการตรวจสอบภาษาองักฤษ
3) การ
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4) การจ่าย
ร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์

ของแต่ละสถาบนั

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกบักลุ่มบุคคล
การณ์ เช่น กาํหนดผูรั้บผิดชอบ

3. 2

2
เผยแพร่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามขอ้มูลป้อนกลับ

เ
สามารถสนบัสนุนงานวจิยั หรือร่วมวจิยั หรือนาํผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใ ช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

สนบัสนุนการนาํผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ เช่น 1)

การนําผลการวิจยัและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2)

(consultancy) และประสานงานต่อไปยงัผูว้ิจยั 3)
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ประสานงาน หรือส่งเสริ
ลกัษณะนิติบุคคล (start up company) เป็นตน้

5.
และดําเนินการตาม

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง

สร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขา้ไปร่
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์

6.
สิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

อาํนวยความสะดวกในการจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรแก่อาจารย ์และนกัวิจยัในประเด็นต่างๆ เช่น 1)

หรือจดัคลินิกให้คาํปรึกษา 2)
ทางปัญญาหรือสํานกังานเทียบเท่าในต่างประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบตัร

4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวจัิยประจํา (สกอ.)

: ปัจจยันาํเขา้

:



98 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ประจาํปีการศึกษา 2555

รืองาน
สร้างสรรคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอ้มและจุดเนน้ของสถาบนั

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจาํนวนเงินต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 - 5

เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จาํแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก
5 = 60,000

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก

นนเตม็ 5 = 50,000

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก

5 =  25,000

สูตรการคํานวณ :
1. คาํนวณจาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั

ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ =

2. 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก x  5
5
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=

1. =
2. =

หมายเหตุ :
1. จาํนวนอาจารยแ์ละนกัวิจยัประจาํ ให้นบัตามปีการศึกษา จริงไม่

นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ
2. ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ

3. ากแหล่งทุน
ใหแ้บ่งสัดส่วนเงินตามหลกัฐาน ากฏ

กร ฐาน ใหแ้บ่งเงินตามสัดส่วนผูร่้วมวจิยัของแต่ละสถาบนั
4. การนบัจาํนวนเงินสนบัสนุนโครงการวิจยั

ในสัญญารับทุนโดยอาจารยห์รือนักวิจยั แต่ไม่
ดาํเนินการ

5 : (สมศ.)
คําอธิบาย

อุดมศึกษา การดาํเนินการตามพนัธกิจอย่างมี

นาชาติของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ

วิชาการและบทความฉบบัสมบูรณ์(Full Paper)
(Proceedings) รจดัทาํรายงาน หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบด้วย

กสถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ 25
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ประชุมวชิาการและบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper)
วิชาการ (Proceedings)
ประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รง

ร้อยละ 25

การตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ(Journal) Thai-Journal Citation Index Centre
(TCI) หรือวารสารวชิาการระดบัชาติตามประกาศของ สมศ.

ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ(Journal)
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอ้มูล ISI Web of Science  (Science Citation
Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรือฐานขอ้มูล Scopus หรือ
วารสารวชิาการระดบันานาชาติตามประกาศของ สมศ.

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพงานวจัิย
0.25 - /ระดบันานาชาติ

TCI
0.50 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการร .
1.00 -

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)
1, 2, 3 และ 4 ในปีล่าสุด ใน subject category

ISI หรือ Scopus

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
0.125 - จงัหวดั
0.25 -
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0.50 -
0.75 -
1.00 -

*องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วม
พิจารณาดว้ย

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพชูา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวยีดนาม
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหวา่งประเทศไทยและ

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่งนอ้ย 5
ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งแพร่ ไม่จาํเป็นตอ้งไปแสดงใน
ต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ วา้งสาํหรับทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5
ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน)
วธีิการคํานวณ

x 100
จาํนวนอาจารย์

เกณฑ์การให้คะแนน
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละเท่ากบั 5 คะแนน จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา

กลุ่มสาขาวชิา 5 คะแนน
วทิยาศาสตร์สุขภาพ 20
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10
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การคิดคะแนนร

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
1.

2. หมด

รรค์
3. หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของโครงการวจิยั

หมายเหตุ
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ตัว 6 : (สมศ.)
คําอธิบาย

ก

คุณภาพและมีประโยชน์สู่การนาํไปใช้จากการเปรียบเทียบจาํนวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารยป์ นาํไปใช้ประโยชน์ใน
โครงการวิจยัและรายงานการวิจยัโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน
อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ

หลกัฐานปรากฏชดัเจนถึงการนาํไปใชจ้นก่อให้เกิดประโยชน์ไดจ้ริงอย่างชดัเจน ตามวตัถุประสงค ์และ/หรือ
/การ

ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
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นาํไปสู่การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

1.

บริหารจดัการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SME) ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน
ดา้นศิลปะและวฒันธรรม ดา้นวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้

2. การใชป้ระโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใชป้ระโยชน์จาผลงานวจิยัเชิงนโยบายในการนาํเขา้ไป
ประกอบเป็นขอ้มูลการประกาศใชก้ฎหมาย หรือกาํหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ  โดยองคก์ร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นตน้

3.

4. การใชป้ระโยชน์ทางอ้

ประเมินไว้

หน่วยง
สร้างสรรคข์องสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาไปใชก่้อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์หรือการ
รับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้าง

งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคมี์การนาํไปใชป้ระโยชน์มากกวา่ ๑

วธีิการคํานวณ

ประโยชน์ x 100
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
1. ของอาจารย์

ประจาํ

ประโยชน์จาก

-

ดา้นการบริหารจดัการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SME) ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ดา้นศิลปะและวฒันธรรม ดา้นวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้

- การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกาํหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นตน้

-

- ารสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดบัจิตใจ

ประเมินไว้
2. จาํ

7 : (สมศ.)
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คําอธิบาย
วิจยั

คุณภาพการจดัการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหนา้ทางวชิาการ

ารรับรองคุณภาพแลว้ ตามเกณฑ์ของ กพอ.
กาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการหรือเทียบเท่า

(Academic Paper) ตาํรา(Textbook) หนังสือ
(Book)

- บ

- ตาํรา

- หนงัสื

ตีพิมพเ์ผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในว /นานาชาติ หนงัสือ

และผลงานจะตอ้งเกินร้อยละ 50 1
1 น

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ
0.25 - ระดบัชาติ
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0.50 -
0.75 - การประเมินผ่านตามเกณ

กาํหนด
1.00 -

เกณฑ์การขอตาํแหน่งทางวิชาการแลว้
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวชิาการ

วธีิการคํานวณ

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
1. (บทความวิชาการ ตาํรา หนังสือ) ของ

และมีหลกัฐานการรับรองคุณภาพ
วชิา 3

2.
ใหร้ายงานยอ้นหลงั 3 น



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจาํปีการศึกษา 2555 107

หลกัการ
สถาบนัพึง

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายหรืออาจคิดค่าใชจ่้าย

ตามความเหมาะสม หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกวา้ง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบนั เป็นแหล่งอา้งอิงทางวชิาการ ใหค้าํปรึกษา ใหก้ารอบรม จดัประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ การให้บริการทางวิชาการ
นอกจากเป็นการทาํประโยชน์ให้สังคมแลว้สถาบนัยงัไดรั้บประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ความรู้
และประสบการณ์ของอาจารย์อนัจะนาํมาสู่การพฒันาหลักสูตร มีการบูรณ อใช้ประโยชน์
ทางดา้นการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั พฒันาตาํแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกบั
หน่วยงานต่างๆ
ทางวชิาการดว้ย

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สกอ.

5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม
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2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สมศ.

6 (สกอ. 2 สมศ. 3 )
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม (สกอ.)
5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.)
8 ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียน

การสอนและ/หรือการวจิยั (สมศ.)
9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก (สมศ.)
18

18.1 1 ภายในสถาบนั (สมศ.)
18.2 2 ภายนอกสถาบนั (สมศ.)

5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม (สกอ.)

: กระบวนการ

:
อุดมศึกษา และมีการจดั

การให้บริการทางวิชาการตอ้งมีความ
และสามารถบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคม

กบัการเรียนการสอนและการวจิยัอยา่งเป็นรูปธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน :
1.
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการวจิยั
4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการ

สอนและการวจิยั
5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียน

การสอนและการวิจยั
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 ขอ้

มีการดาํเนินการ
3 ขอ้

มีการดาํเนินการ
4 ขอ้

มีการดาํเนินการ
5 ขอ้

หมายเหตุ : เ 4 ตอ้งมีการประเมินความสาํเร็จของการบูรณา
การตามเกณฑข์อ้ 2 และขอ้ 3

ตัวอย่างแนวทางปฏบัิติ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังค

สัมพนัธ์กบัพนัธกิจของสถาบนั  มีนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและจูงใจให้อาจารย ์บุคลากรทุกระดบัมี
าญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการ

จดัทาํระเบียบของการให้บริการ  กาํหนดภาระงานของอาจารยแ์ละบุคลากรให้ชดัเจน โดยมีระบบการ
งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการ

ใหบ้ริการแก่ชุมชน สังคมตามความถนดัและจุดเนน้ของสถาบนั

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การ

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการวจัิย
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจยัอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการนํา

2) นาํ
ความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลบัมาพฒันาต่อยอดไปสู่การพฒันาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการวจิยั เป็นตน้
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4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวจัิย

จดัให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั โ

และเป็นไปตามหลกัเ

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวจัิย

5.2 : กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.)

: กระบวนการ

: ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลกัษณะห่วงโซ่คุณภาพ
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมไดอ้ยา่งมี

คุณภาพตามศกัยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบนั พิจารณาไดจ้าก (1) ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกและ (3)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ

ารทางวชิาการตามจุดเนน้ของสถาบนั
2.

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวชิาการต่อสังคม
4. มีการนาํผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วชิาการ
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5. ทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 ขอ้

มีการดาํเนินการ
3 ขอ้

มีการดาํเนินการ
4 ขอ้

มีการดาํเนินการ
5 ขอ้

ตัวอย่างแนวทางปฏบัิติ
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

ประกอบการกาํหนดทศิทางและการจัดทาํแผนการบริการทางวชิาการตามจุดเน้นของสถาบัน
มีการสํารวจความตอ้งการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงาน

วชิาการตามจุด

2. หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวชิาชีพ

สถาบนัมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
(Collaboration) ในลกัษณะของการ

สร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกบัสถาน

บุคลากรของสถ

ใหม่ๆ ในชุมชน

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวชิาการต่อสังคม
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่า

ผูรั้บบริการและประชาชน
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4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกจิกรรมการให้บริการทางวชิาการ
มีการนาํผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพฒันาคุณภาพมาตรฐานของการ

ใหบ้
น  มีความเป็นธรรม โปร่งใส  และ

สามารถตรวจสอบได้

5. มรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ฐานขอ้มูลการบริการวชิาการเผยแพร่สู่สาธารณะ

8 : การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการวจัิย (สมศ.)

คําอธิบาย
การให้บริการวิชาการ

หรือการพฒันาความรู้ ตลอดจนความเขม้แข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการ
ค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนาํความรู้และประสบการณ์มาใชพ้ฒันาหรือ

บูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนหรือการวิจยั อาทิ บทความ ตาํรา หนงัสือ รายวิชาหรือหลกัสูตร เป็น
ตน้

การนาํความรู้และประสบการณ์จากการใชบ้ริการวชิาการมาพฒันามี 2 ประเภท คือ
1. การพฒันาการเรียนการสอน
2. การพฒันาการวิจยั

วธีิการคํานวณ
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จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ
เรียนการสอนและการวิจยั

x 100
จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ

เกณฑ์การให้คะแนน
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
1. และมีการประมวล

ความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอนไปต่อยอดพฒันา
เป็นหนงัสือ ตาํรา หรืองานวจิยั ขยายผลนาํไปสู่การปรับปรุงรายวชิาหรือนาํไปสู่การเปิดรายวชิาใหม่

2.

การสอน และการวจิยัก็ได้
3. การบริการวชิาการ เป็นการใหบ้ริการแก่บุคคลห

ประเมินในระดบัคณะและระดบัสถาบนั

9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.)
คําอธิบาย

ประเด็นการพจิารณา
1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองคก์ร
2. บรรลุเป้ 80
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3.
4.

และวฒันธรรมของชุมชนหรือองคก์ร
5. /องคก์รมีความเขม้แขง็

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

ปฏิบติัได้
1 ขอ้

ปฏิบติัได้
2 ขอ้

ปฏิบติัได้
3 ขอ้

ปฏิบติัได้
4 ขอ้

ปฏิบติัได้
5 ขอ้

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
1. แผนและกิจกรรมหรื
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบติัตามกิจกรรมหรือโครงการ
3.

วฒันธรรมของชุมชนหรือองค์กร
4.

สร้างประโยชน์ ความเขม้แข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร
5. “ ” 2
6. “ ” 5
7. “เขม้แข็ง”

หมายเหตุ สําหรับสถานศึกษาระดบัอุ 2555 เป็นตน้ไป สามารถใช้
โครงการ/
โครงการ/ .
จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า

18 : (สมศ.)
18.1 การบูรณาการการเรียนการสอนจากการบริการวชิาการ/หรืองานวจิยั
18.2 การทาํกิจกรรมหรือโครงการร่วมกบัชุม
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คําอธิบาย
สถาบนัอุดมศึกษาเลือกดาํเนินการ 2

ดา้นต่างๆ อาทิ ความรักชาติ บาํรุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษตัริย ์สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอายุ
นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน

ความฟุ่มเฟือย การแกปั้ญหาความขดัแยง้ สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจน
การนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเ้ป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอยา่งเป็นตน้

ความเห็นชอบจากสภาสถาบนั

18.1 : การบูรณาการการเรียนการสอนจากการบริการวชิาการ/หรืองานวจิยั (สมศ.)
ความสอดคล้อง : ๑๘ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของ
สังคมในดา้นต่างๆ (สมศ.)

ประเด็นการพจิารณา
1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสังคม
4. มีผ
5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

ปฏิบติัได้ 1 ขอ้ ปฏิบติัได้ ๒2ขอ้ ปฏิบติัได้ 3 ขอ้ ปฏิบติัได4้ - 5 ขอ้

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
1. โครงกา
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2. / มศึกษาได้

3. รายงานสรุปผลโครงการทุก
4.

สังคมจากการดาํเนินงานของโครงการ
5. งระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ

หมายเหตุ
1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกบัมาตรการส่งเสริมของ

2. คณะจะดาํเนินการแยกหรือดาํเนินการ่วมกบัสถาบนัก็ได้
3. วใ้น SAR ของคณะ และแสดง

หลกัฐานการดาํเนินงานดว้ย โดยใชผ้ลการประเมินของสถาบนั

การคิดคะแนน
1.

2. นการแยกกบัสถาบนั ผลการประเมินจะพิจารณาในระดบัคณะ

18.2 : (สมศ.)
ความสอดคล้อง : 18 ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของ
สังคมในดา้นต่าง ๆ (สมศ.)

ประเด็นการพจิารณา
1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
4.
5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน
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1 2 3 4 5
- ปฏิบติัได้

1 ขอ้
ปฏิบติัได้

2 ขอ้
ปฏิบติัได้

3 ขอ้
ปฏิบติัได้

4-5 ขอ้

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
1.

ระบุว ัตถุประสงค์ และ

2. / ได้

3. รายงานสรุปผลโครงการทุก
4. รเกิด

สังคมจากการดาํเนินงานของโครงการ
5.

หมายเหตุ
1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกบัมาตรการส่งเสริมของ

ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภาสถาบนั
2. คณะจะดาํเนินการแยกหรือดาํเนินการ่วมกบัสถาบนัก็ได้
3. SAR ของคณะ และแสดง

หลกัฐานการดาํเนินงานดว้ย โดยใชผ้ลการประเมินของสถาบนั

การคิดคะแนน
1. วมในการดาํเนินการ ผลการประเมินจะ

2.
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หลกัการ
การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจสําคญัประการห

และคุณภาพ และธรรมชาติของแต่ละสถาบนั และมี
โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิต อนุรักษ์

สืบสาน พฒันา เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม สร้างสรรค์
พฒันาองคค์วามรู้ น

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)

3 (สกอ. จาํนวน 1 สมศ. จาํนวน 2 )

6 การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม
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6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ.)
10 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.)
11 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.)

6.1 : ระบบและกลไกการทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ.)

: กระบวนการ

: สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร
สืบสาน เผยแพร่วฒันธรรมภูมิปัญญา

มีการบูรณาการการทาํนุบาํรุงศิลปะ
และวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน :
1.
2. มีการบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนกัศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบั

การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา
5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม

กบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา
6.

ยอมรับในระดบัชาติ
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 ขอ้

มีการดาํเนินการ
3 ขอ้

มีการดาํเนินการ
4 ขอ้

มีการดาํเนินการ
5 หรือ 6 ขอ้

ตัวอย่างแนวทางปฏบัิติ

1.
สถาบนัอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรนาํกิจกรรมดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมสู่การปฏิบติั

วฒันธรรม การกาํหนดผูรั้บผิดชอบ มีการจดัทาํแผนงบปร

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา

สถาบนัสนบัสนุนให้มีการนาํการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมไปบูรณาการร่วมกบั

รณาการการทาํนุบาํรุงศิลปะ

3. มีการเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน
3.1 หอ

วฒันธรรม
3.2 สถาบนัจดัทาํวารสารศิลปะและวฒันธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับ
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3.3 สถาบนัมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวฒันธรรม โดยมีความร่วมมือกับ

เป็นระบบอยา่งชดัเจน

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการ
จัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา

มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการ

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา

5.1 มีการนาํผลการประเมินไปพฒันากระบวนการ บูรณาการด้านทาํนุบาํรุงศิลปะ
และวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอน โดยใชห้ลกัการของ PDCA

5.2 มีแผนปรับปรุงและพฒันาการบูรณาการดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมนาํสู่

5.3
รูปธรรม

6. ใน
ระดับชาติ

6.1 สถาบนัมีการกาํหนด/การสร้างมาตรฐานดา้นศิลปะและวฒันธรรม โดยมีการใช้

6.2 สถาบนัไดรั้บการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรไดรั้บเชิญ
ดบัชุมชน ระดบัชาติ และระดบั

นานาชาติ
6.3 สถาบนัมีจาํนวนผลงานวจิยั หรืองานสร้างสรรค ์ดา้นศิลปะและวฒันธรรมโดยมี
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10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.)
คําอธิบาย

ประเด็นการพจิารณา
1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ 80
3.
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

ปฏิบติัได้
1 ขอ้

ปฏิบติัได้
2 ขอ้

ปฏิบติัได้
3 ขอ้

ปฏิบติัได้
4 ขอ้

ปฏิบติัได้
5 ขอ้

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม
2. ะเอียด

3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม
4.

แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมินวธีิการวเิคราะห์ผล เป็นตน้
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5. จากสถาบนั

11 : การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.)
คําอธิบาย

ศิลปะและวั

ใหค้วามรู้และประสบการณ์ดา้นสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวฒันธรรม สามารถเลือกรับ รักษา
และส

ประเด็นการพจิารณา
1.
2.

ความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งแล
4.

5. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษา 1 - 4 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

ปฏิบติัได้ 1 ขอ้ ปฏิบติัได้ 2 ขอ้ ปฏิบติัได้ 3 ขอ้ ปฏิบติัได้ 4 ขอ้ ปฏิบติัได้ 5 ขอ้

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
1.

วฒันธรรม รในแต่ละปีการศึกษา
2.

ความสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม
3. เอกสารหลกัฐานหรือผลการประเมินดา้นสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั ความสะอาด สุขอนามยั

และความสวยงาม
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4. รายงานส

5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนั 1-4
หมายเหตุ 1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใชส้ะดวก

2.
3.

หลกัการ
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการ

การกาํกบัดูแลการทาํงานของสถาบนัให้มีประสิทธิภาพ สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการดา้น
ต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอ้มูล การบริหารการ

การบริหาร ฯลฯ โดยใชห้ลกั
ธรรมาภิบาล (Good Governance)

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ สํานกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

7 การบริหารและการจัดการ
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5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)

6. 2552-2553
7. เกณฑก์ารบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา คู่มือและแนวปฏิบติัในการพิจารณาออก

ใบอนุญา พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั มาตรฐานหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2544

6 (สกอ. จาํนวน 4 สมศ. จาํนวน 2 )
7.1 ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ.)
7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ.
7.3 (สกอ.)
7.4 (สกอ.)
12 (สมศ.)
13 (สมศ.)

7.1 : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.)

: กระบวนการ

:
คือสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบั ๆ หากสภาสถาบนัและผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ เป็น

กา้วหนา้ ดูแลบุคลากรอยา่งดี เปิดโอกาสให้ชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหา และกาํกบัดูแลติดตามผลการ

จะทาํใหส้ถาบนัเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. สภาสถาบนั

2. ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ กาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุก
ระดบั มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาํขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและ
พฒันาสถาบนั
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3.
ารแผนและผลการดาํเนินงานของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั

4. ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้บุคลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ให้อาํนาจในการ
ตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

5. ทํางานบรรลุ
วตัถุประสงคข์องสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ

6. ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย

7. สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและผูบ้ริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 หรือ 3 ขอ้

มีการดาํเนินการ
4 หรือ 5 ขอ้

มีการดาํเนินการ
6 ขอ้

มีการดาํเนินการ
7 ขอ้

หมายเหตุ : 6 ตอ้งแสดงขอ้มูลการบริหารงานตาม
10 ประการ สมศ.

ตัวอย่างแนวทางปฏบัิติ
1.

กาํหนดล่วงหน้า
1.1

กฎหมาย
ลและผูบ้ริหาร

ต่อสถาบนัก่อนจะปฏิบติั
1.2

ผูบ้ริหารสถาบนัและสภาสถาบนั และมีความสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

1.3 มีการเปิดเผยประวติักรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานต่อสาธารณชน
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2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน

2.1 ผูบ้ริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทํา
วสิัยทศัน์
(KPI) 1 ) มิติการพฒันาองคก์ร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์

2) มิติการพฒันา หรือการปรับปรุงกระบวนหลกัของสถาบนั เช่น การพฒันาหลกัสูตร การปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจยั การบริการวิชาการและสังคม การทาํนุ
บาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 3) มิติผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต
โดยคาํนึงถึงความคุม้ค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคลอ้งกบัเป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบนั อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุม้ค่าของ

2.2 ผูบ้ริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทศัน์ และแผนกลยุทธ์
ใหห้น่วยงานและบุคลากรทุกระดบัทราบและมีความเขา้ใจร่วมกนั

2.3 ควรจดัทาํระบบฐานขอ้มูลของสถาบนัให้ทนัสมยั นาํมาใชใ้นการติดตามผลการ
(KPI)

อยา่งนอ้ยปีละ 2 บแผนกลยทุธ์ไดอ้ยา่งทนัการ

3.
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยงับุคลากรในสถาบัน

3.1 ผูบ้ริหารมีการกาํกบั ติดตามผลการนาํนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั
ในการประชุมผูบ้ริหารอย่างน้อย ปีละ 1-2

3.2
ครบถว้น 1
ดาํเนินงานในรอบปีถดัไป
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4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม

4.1 2

4.2 ผูบ้ริหารดาํเนินการปรับลด

และมีความ

4.3 ผู ้

ใหบ้ริการ โครงการพฒันาองคก์ารใหค้ล่องตวั (lean organization) เป็นตน้

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ

5.1

(on – the – job training) จดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน เป็นตน้
5.2

สร้างเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบติั (community of practices) เป็นตน้

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

6.1
บนั โดยให้สอดคลอ้งทิศ
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6.2 ผูบ้ริหารมีการดาํเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการ

องในการดาํเนินงาน
6.3 ผูบ้ริหารมีการเปิดเผยประวติั มีรายงานประเมินตนเอง จดัทาํรายงานสรุปผล การ

ทาํงานและรายงานการเงินของสถาบนัเสนอต่อสภาสถาบนัเป็นประจาํทุกปี
6.4

ตรวจสอบภายในของสถาบนัการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบนัเสนอต่อสภาสถาบนัเป็นประจาํ
ทุกปี

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

7.1
กฎหมายหรือพระราชบญัญติัของสถาบนั และข้อบั
ผูบ้ริหาร
ผูบ้ริหาร

7.2 สภาสถาบนัควรยดึหลกัการประเมินผลการบริหารงานแบบกลัยาณมิตร กล่าวคือ
งสรรค์ นาํผลการประเมินไปใช้ในการพฒันา หรือ

7.3 ผูบ้ริหารมีการนาํผลการประเมินจากสภาสถาบนัไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน

7.2 : การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.)

: กระบวนการ

: 3 กาํหนดให้สถาบนัมีการสร้างและ
พฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
เรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองคค์วามรู้
พฒันาให้เป็นระบบ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้สถาบนัอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด
กระบวนการในการบริหารจดัการความรู้ในสถาบนัประกอบด้วยการระบุความรู้ การคดัเลือก การ
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รวบรวม การจดัเก็บความรู้ การเขา้ถึงขอ้มูล
การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบนั การกาํหนดแนววิธีปฏิบติังาน ตลอดจนการ

ะสิทธิภาพการบริหารจดัการความรู้ใ

เกณฑ์มาตรฐาน :
1.

ของส่วนงานอยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั
2.

1
3. (tacit

knowledge) 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

4. 1

อกัษร (explicit knowledge)
5.

เป็นลายลักษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge)

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 ขอ้

มีการดาํเนินการ
3 ขอ้

มีการดาํเนินการ
4 ขอ้

มีการดาํเนินการ
5 ขอ้

ตัวอย่างแนวทางปฏบัิติ

1. องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพนัธกจิด้านการผลติบัณฑิตและด้านการวจัิย

1.1 สถาบนัควรศึกษาเป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวตัถุประสงคเ์ชิงกล
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กาํหนด แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบติัการในการจดัการความรู้ให้สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของ
สถาบนั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั

1.2
ผูช่้วยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  ผูช่้

ของสถาบนั
1.3

ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลกั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและ
ดา้นการวิจยั เทคนิคการปรับปรุง

(learning outcome)
สถาบนั เป็นตน้

2.
1

2.1
เช่น

2.2
อาจารยห์รือนกัศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดา้นการจดัการเรียนการสอน และการวิจยั

3. ะสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

3.1
น้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลบั หรือ
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เจา้ของความรู้ เคล็ดลบั หรือนวตักรรมดงักล่าว
3.2 สถาบนัควรส่งเสริมใหมี้บรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบนั เช่น

การส่งเสริมให้
สถาบนัและภายนอกสถาบนั

4. หนดในข้อ 1

(explicit knowledge)
4.1

บุคคลและแหล่งเรียนรู้

4.2
บริหารจดัการ และเผยแพร่ความรู้ในองคก์ร ใหเ้กิดความประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด

4.3
ใหเ้กียรติแก่ผูเ้ป็นเจา้ของความรู้ เคล็ดลบั หรือนวตักรรมดงักล่าว

5.
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge)

5.1
จากการจดัการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบนัและสังคม นํามาปรับใช้ให้

5.2 ผูรั้บผดิชอบควรขยายผลการปรับใชไ้ปยงัหน่วยงานต่างๆ และติดตามวดัผลตาม
านการผลิตบณัฑิตและ

ดา้นการวจิยั
5.3 มีกลไกการนาํผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจดัการ

ความรู้ มาปรับปรุงและพฒันาระบบและกลไกการจดัการความรู้ของสถาบนั
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5.4
ยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั

7.3 : (สกอ.)

: กระบวนการ

:
รณ์สามารถ

วางแผน และการตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบั
การติดตามตรวจสอบและประเมินการดาํเนินงาน งและพฒันาสถาบนั
ระบบดงักล่าวตอ้งมีความสะดวกในการใชง้านโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ช้

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. ะการตดัสินใจตามพนัธกิจของสถาบนั โดยอยา่งนอ้ย

ตอ้งครอบคลุมการจดัการเรียนการสอน การวจิยั การบริหารจดัการ และการเงิน และสามารถนาํไปใชใ้น
การดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ
5. มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายน

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 ขอ้

มีการดาํเนินการ
3 ขอ้

มีการดาํเนินการ
4 ขอ้

มีการดาํเนินการ
5 ขอ้
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ตัวอย่างแนวทางปฏบัิติ
1.มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)

1.1

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั
1.3 อียด

- วตัถุประสงค ์ความสามารถในการทาํงานของระบบแต่ละระบบ
-
-

- ง hardware software
(system software และ application software) database  people ware และ facilities

-
- การประเมินความคุม้ค่าของระบบสารสนเทศ
- การจดัลาํดบัความสาํคญัของระบบสารสนเทศ

2. ตามพนัธกจิของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินงานประกนัคุณภาพ

ระบบสารสนเทศในการดาํเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบญัชี  ระบบลงทะเบียนนกัศึกษา ระบบทะเบียน

3. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.1

ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกบัลกัษณะการเขา้ใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึง
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3.2 ผูรั้บผิดชอบดา้นระบบสารสนเทศของสถาบนัควรดาํเนินการประเมินความพึงใจ
ของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1

4. มีการนําผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.1

ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ
4.2 นาํผลการประเมินความพึงพอใจมาใชใ้นการจดัทาํแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผา่นการพิจารณาจากผูบ้ริหารแลว้
5.4 ดาํเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเว

5.

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด ไดแ้ก่ ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอ้มูลรายบุคคลดา้นนกัศึกษา บุคลากร และหลกัสูตรใน
สถาบนัอุดมศึกษา เป็นตน้

7.4 : (สกอ.)

: กระบวนการ

: โดยการบริหาร
และควบคุมปัจจยั กิจกรรม (
ของตวัเงิน หรือไม่ใช่ตวัเงิน เช่น และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงั
คบั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุม้ค่า) อให้ระดบั ยง

โดยคาํนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกนัจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหนา้และโอกาสในการเกิด
การมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน ต่าง ๆ มีความพร้อมใชง้าน มีการปรับปรุง

กลยทุธ์เป็นสาํคญั
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1.

พนัธกิจหลกัของส่วนงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน
2. างนอ้ย 3 ดา้น ตาม

บริบทของสถาบนั ตวัอยา่งเช่น
- (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร

)
- ดา้นยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั
-
-

บริหารงานวจิยั  ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ
- รรยาบรรณของ

อาจารยแ์ละบุคลากร
-
-

3.
วเิคราะห์ในขอ้ 2

4.
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวทิยาลยั

พิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1
6. มีการนาํผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากสภามหาวทิยาลยัไปใชใ้นการปรับแผนหรือ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 ขอ้

มีการดาํเนินการ
3 หรือ 4 ขอ้

มีการดาํเนินการ
5 ขอ้

มีการดาํเนินการ
6 ขอ้

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากบั 0

ประเมิน มปลอดภยัของนกัศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
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ภาพลกัษณ์
ควบคุม
ชดัเจน

(0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทาํร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนกัศึกษา คณาจารยบุ์คลากร

ภายในสถาบนั แต่
รือไม่พบความพยายามของสถาบนัในการระงบัเหตุการณ์ดงักล่าว

2.
เช่น คณาจารย์ นักวิจยัหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏ เช่น หนงัสือพิมพ์ ข่าว online เป็นตน้

3. สถาบนัหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทาํให้ตอ้งปิดหลกัสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ยูอ่ยา่งรุนแรง

** (0) แลว้ สถาบนัก็จะไดค้ะแนนการ
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ดว้ยเช่นกนั

(0) ไดแ้ก่
1. สถาบนัมีการวิเคราะห์แ

และดาํเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวสิัย อยูน่อกเหนือการบริหารจดัการ (การควบคุมหรือการป้องกนั) ของสถาบนั
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดงักล่

กาํหนดไวล่้วงหนา้

ตัวอย่างแนวทางปฏบัิติ

1.
รับผดิชอบพนัธกจิหลกัของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน
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1.1 ะกรรมการหรือคณะทาํงาน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง และ

1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น

คณะกรรมการหรือคณะ

2. 3 ด้าน  ตามบริบทของ
สถาบัน

- (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
)
- ควา
-
-

หลกัสูตร การบริหารงานวจิยั  ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ
- เฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร
-
- ตามบริบทของสถาบนั

2.1
การศึกษา

2.2

บุคลากร และทรัพยสิ์นของสถาบนัเป็นสาํคญั
2.3

2.4

3. ได้จากการวเิคราะห์ในข้อ 2
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3.1

3.2
ผลกระทบ

3.3 ด

3.4

การศึกษาของสถาบนั ฐานะการเงิน ขวญักาํลงัใจและความปลอดภยัของบุคลากร เป็นตน้

4.
4.1 หนดมาตรการ

4.2 4 T คือ Take การยอมรับความ
Treat Transfer Terminate การ

(

ขอ้บงัคบั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุม้ค่า คุณค่า)

5.
น้อยปีละ 1

5.1 มีการรายงานความกา้วหนา้หรือผลการดาํเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบนั
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการ

ดาํเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดาํเนินงานต่อ          สภาสถาบนั

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
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12 : (สมศ.)

คําอธิบาย
สภาส

ในการกาํหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดาํเนินงานตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษา กาํหนดระบบ

ารควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิด

ดมศึกษา

การดาํเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบนัอุดมศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
ใชค้่าคะแนนผลการประเมินผลการดาํเนินงานของสภาสถาบนั (คะแนนเต็ม 5) 5

1. สภาสถาบันทํา
สถานศึกษา

2. สภาสถาบนักาํหนดยทุธศาสตร์ ทิศทาง กาํกบันโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ
3.
4. สภาสถาบนักาํกบั ติดตาม การดาํเนินงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
5. สภาสถาบนัดาํเนินง 10 ประเด็น

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
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คะแนน
หมายเหตุ เป็นการประเมินในระดบัสถาบนั คณะไม่ตอ้งประเมิน

13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้

คําอธิบาย
ในการบริหารและการจดัการให้บรรลุผล

สําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติังานประจาํปีของสถาบนัอุดมศึกษา จะมุ่งเนน้การประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาํปี
ความสามารถในการบริหารและการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

เกณฑ์การให้คะแนน
(คะแนนเตม็ 5)

ข้อมูลประกอบการพจิารณา
1. บทวนนโยบายการกํากับดูแล

สถาบนัอุดมศึกษา
บทบาทของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษา

2.
สถาบนัอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลกัฐานหรือรายงานหรื

ตรวจสอบการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา
3.

สําคญั เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ

4.
ประเมิน และมีการ

5.
ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษา
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หมายเหตุ 1. ระดบัสถาบนั ผูบ้ริหาร หมายถึง อธิการบดี
2.

จดัการเรียนการสอน

หลกัการ
ไม่วา่แหล่งเงินทุนของ

สถาบนัอุดมศึกษาจะไดม้าจากงบประมาณแผน่ดิน (สําหรับสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้
ของสถาบนั เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุงการศึกษาต่างๆ ของนกัศึกษา รายไดจ้ากงานวิจยั
บริการทางวชิาการ ค่าเช่าทรัพยสิ์น ฯลฯ ผูบ้

ประสิทธิภาพ ทาํความเขา้ใจกบัการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น
ทรัพยสิ์นถาวรต่อจาํนวนนกัศึกษา จาํแนกตามกลุ่ม
สาขา (ค่าใชจ่้าย) งบประมาณในการพฒันา

อ 8 การเงินและงบประมาณ
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อาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย
ทุกอยา่งครบถว้น
ถึงความโปร่งใส ความถูกตอ้งใชเ้มด็เงินอยา่งคุม้ ค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

1. แผนพฒันาดา้นการเงินระดบัอุดมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบติังานประจาํปีของสถาบนั
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบติัราชการของสาํนกังบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผน่ดิน (สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้

1 (สกอ. 1 )
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)

8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)

: กระบวนการ

: สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งมีระบบในการจดัหาและจดัสรรเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะตอ้งมีแผนกลยุทธ์ทางดา้นการเงิ
สามารถผลกัดนัแผนกลยุทธ์ของสถาบนัให้สามารถดาํเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใชจ่้ายของ
การดาํเนินงาน มีการจดัสรรงบประมาณ
และการจดัทาํรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพนัธกิจมีระบบการตรวจสอบการใชเ้งินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตอ้งแสดงรายละเอียดการใชจ่้ายในทุกพนัธกิจ โครงการ กิจกรรม

เกณฑ์มาตรฐาน :
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1. สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั
2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งิน

อยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบป บัติการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันา

สถาบนัและบุคลากร
4. มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ 2

5. มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

6. มีหน่วยงานตรวจ ติดตามการใชเ้งินให้เป็นไปตาม
ระเบี สถาบนักาํหนด

7. ผูบ้ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 หรือ 3 ขอ้

มีการดาํเนินการ 4
หรือ 5 ขอ้

มีการดาํเนินการ
6 ขอ้

มีการดาํเนินการ
7 ขอ้

หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

จะสอดรับไปกบัแผนกลยุทธ์ของสถาบนั

ตอ้งการใช้ ล

จดัหาไดจ้ากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผน่ดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษยเ์ก่า หรือสถาบนัจะตอ้งมี

วิเคราะห์ต้นทุนของการดาํเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบณัฑิตในแต่ละหลักสูตร
ระยะเวลาของแผนกลยทุธ์ทางการเงินจะเท่ากบัระยะเวลาของแผนกลยทุธ์ของสถาบนั
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ตัวอย่างแนวทางปฏบัิติ

1.
1.1

1.2

งบประมาณแผน่ดิน เงินรายไดส้ถาบนั เงินบริจาค หรือสถาบนัจะตอ้งจดัให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุน

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

2.1 กษณะของค่าใช้จ่ายหรือ
เงินทุนและเพียงพอ สาํหรับการบริหารภารกิจของสถาบนัในทุกดา้นใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย

2.2

การทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั
2.3 มีแผนการจดัหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจ

รายจ่าย เป็นไปอยา่งเหมาะสม

3. มี ปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร

งบประมาณประจาํปีเสนอสภาสถาบนัควรไดมี้การวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในดา้นต่างๆ

-
มากนอ้ยเพียงใด
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-
ความเพียงพอมากนอ้ยเพียงใด

-
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอ้ยเพียงใด

4. มีการจัดทาํรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2
ค่าใช้จ่ายและงบ

ดุลอย่างเป็นระบบ อยา่งน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2

รายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารของสถาบนั และสภาสถาบนั

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

5.1 จดัทาํรายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดาํเนินงานเสนอผูบ้ริหาร  เป็น
รมใด มีผลลพัธ์

จาก    การทาํงานอยา่งไรบา้ง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
5.2 มีการจดัทาํค่าใชจ่้ายต่อหวัของนกัศึกษา
5.3 มีการจดัทาํรายงานการลงทุนของสถาบนั
5.4

6. เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

6.1

มีสํานกังานตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูต้รวจสอบภายนอกอยู่
เขา้ตรวจสอบเป็นประจาํทุกปีควรจดัใหมี้ผูต้รวจสอบภายนอกเขา้ตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี

6.2 (Audit committee)
ตรวจสอบภายใน อยา่งเป็นทางการ

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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7.1

วเิคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
7.2

หลกัการ

พฒันาคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา กระบวนการผลผลิต ผลลพัธ์
สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา

และมีกระบวนการจดัการความรู้

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
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1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( 2) พ.ศ. 2545 สํานกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

3. กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework

for Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)

2 (สกอ. จาํนวน 1 สมศ. จาํนวน 1 )
9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. )
15 ผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั (สมศ.)

9.1 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

: กระบวนการ

: การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา
พ.ศ. 2542 (ฉบั 2) พ.ศ.2545

สถาบนัตอ้งสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการดาํเนินงานของ
สถาบนัให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์
หน่วยงานตน้สังกดั มีการวดัผลสําเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเปิดเผยต่อสาธารณชน มี



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจาํปีการศึกษา 2555 149

ดาํเนินการอ โดยมีการสร้างจิตสาํนึกให้เห็นวา่เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของทุกคนในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา

:
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพกา และสอดคล้องกบั

พนัธกิจและพฒันาการของสถาบนั

2.
คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั

3. มี
4. 1) การ

ควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2)
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาํหนดเวลา โดยเป็น

CHE QA Online และ
3) การนาํผลการประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั

5. มีการนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทาํงาน และส่งผลให้มีการ
พฒัน

6. 9
องคป์ระกอบคุณภาพ

7. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษา
ผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั

8. ะกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนัและ
มีกิจกรรมร่วมกนั

9.

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ มีการดาํเนินการ มีการดาํเนินการ มีการดาํเนินการ มีการดาํเนินการ
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1 ขอ้ 2 หรือ 3 ขอ้ 4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ้ 7 หรือ 8 ขอ้ 9 ขอ้

ตัวอย่างแนวทางปฏบัิติ

1. และสอดคล้องกับพันธกิจและ

กาํหนด
1.1

นาชาติ

1.2

และมีการพฒันาอย่าง

1.3
/ สาขาวิชา จนถึง

ระดบัผูป้ฏิบติัแต่ละบุคคล

2. มีการกาํหนดนโยบายและให้ความสําคัญเ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน

2.1 คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั ตอ้งให้ความสําคญั

ภายในและภายนอกสถาบนั
2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผดิชอบการจดัระบบการประกนัคุณภาพพร้อม

2.3
สถาบนัหรือคณะวชิากาํหนด
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2.4
รูปธรรม

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุน้ให้เกิดการพฒันาคุณภาพ

3.
3.1 สถาบันอาจ

3.2 งประสงค์

3.3

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุ 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2)
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็น

การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

4.1
ครบถว้น โดยมีการกาํหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดาํเนินงาน และการประเมินคุณภาพ

4.2 มีการนาํวงจร PDCA เขา้มาใช้ในการดาํเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

4.3
CHE QA Online เสนอสภาสถาบนัพิจารณา

พร้ โดยส่งรายงาน

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
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การประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพฒันาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดาํเนินการหรือ
ประสานงานกบัคณะกรรมการ /
รั

6. 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ

สถาบนัควรจดัให้มีระบบสารส
9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใชร่้วมกนั

เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นตน้

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพนัธกจิของสถาบัน

สถาบนัควรส่งเสริมให้นกัศึกษา คณาจารย ์และบุคลากรของสถาบนัเขา้มามีส่วนร่วม
ในกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ณัฑิต
และผูรั้บบริการตามพนัธกิจของสถาบัน เช่น ผูรั้บบริการด้านการวิจยั หรือ ชุมชนผูรั้บบริการทาง
วิชาการของสถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็น
กรรมการ การร่วมกาํหนดตั
สถาบนัในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆดา้นการประกนัคุณภาพ เป็นตน้
8.

ร่วมกนั
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกนัคุณภา

8.2

8.3 มี
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9.

9.1
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา

9.2

9.3 มีการวิจยัสถาบนัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา และนาํผลไปพฒันางานดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษา

15 : ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.)

: กระบวนการ

: ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไวว้่า “ให้หน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีการ

”

สะทอ้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดาํเนินงานดา้นต่างๆ

การประเมินใหม่

ข้อมูลประกอบการพจิารณา :
คะแนนประเมินระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาโดยตน้สังกดั

หมายเหตุ :
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กรณีของการประเมินระดบัคณะ หากประเมินการประกนัคุณภาพภายในของคณะไม่

เกณฑ์การให้คะแนน :

หลกัการ :
การจัดการศึกษามีความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน กระทรวงศึกษาธิการโดย

10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
(3D)”
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เพาะปลูกฝัง ปลูกจิตสํานึกให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

นโยบาย 3 ดี ( 3 D) ไดแ้ก่ DEMOCRACY ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย DECENCY ดา้นการส่งเสริม
ใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ DRUG – FREE คือดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพ
ติดทุกชนิด

DEMOCRACY
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่
เสียง

DECENCY

DRUG – FREE

จาํนวน 2 คือ
10.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2 3 ดี (3D)

3 ดา้น

10.1 : การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D)

: กระบวนการ

:



156 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ประจาํปีการศึกษา 2555

การติดตามประเมินผลตามแนวทางการดาํเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกาํหนดนโยบาย จดัทาํ
แผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)

ข้อมูลอ้างองิสําหรับผู้ประเมิน :
1. นโยบายและแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. ะกรรมการ คณะทาํงาน หรือมอบหมายผูรั้บผดิชอบ
3.

4. รายงานผลการดาํเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนาํผลไปพฒันาปรับปรุง

แนวปฏิบั :
1. สถานศึกษาดาํเนินการกาํหนดนโยบาย จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. มีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินงานตามแผนพฒันาสถานศึกษาอยา่งชดัเจน
3.

แผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
4. สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการ มีโครงสร้างสาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการ

3 ดี (3D)
5. /โครงการ/

ตอบสนองนโยบาย 3 ดี (3D) เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา
6. มีกลไกในการสร้างและพฒันาเครือข่ายใหมี้ส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริม

3 ดี (3D)
7.

ประเมินผลและการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนบัสนุน

2. จดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภูมิคุม้กันภยั
จากยาเสพติด



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจาํปีการศึกษา 2555 157

3.
การพฒันาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยา่งมีคุณภาพ

4. ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการดาํเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กาํกบั ติดตามให้สถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมให้การดาํเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

มีการดาํเนินการ
2 ขอ้

มีการดาํเนินการ
3 ขอ้

มีการดาํเนินการ
4 ขอ้

มีการดาํเนินการ
5 ขอ้

10.2 : บผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติทีjดี
3 ดา้น

: ผลผลิต

:

พฒันาผูเ้รียน โดยประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ตามนโยบาย 3 ดี (3D)

สุจริต รู้และตระหนกั

ข้อมูลอ้างองิสําหรับผู้ประเมิน :
1. โครงการกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย

ดา้นการส่งเสริมใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติด
ทุกชนิด

2. รายงานผลการเขา้ร่วมโครงการของนิสิตนักศึกษา
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3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดาํเนินการ
1 ขอ้

- มีการดาํเนินการ
2 ขอ้

- มีการดาํเนินการ
3 ขอ้
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4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม และมีพนัธกิจอย่างน้อยอีก 5

ได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์
และแผนการดาํเนินการ 2) กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 3) การบริหารและการจดัการ 4) การเงินและ
งบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

จึงจะส่งเสริมให้การจดัการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึง คํานึงถึง
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 9 ดา้น
ไดแ้ก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการดาํเนินการ 2) การผลิตบณัฑิต 3) กิจกรรมการพฒันา
นกัศึกษา 4) การวิจยั 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 7) การ
บริหารและการจดัการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

ะมาตรฐานการศึกษา จึงได้
องคป์ระกอบคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 9 ดา้น

3 แนวทางในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบนั
แต่ละแห่ง สามารถสรุปไดต้าม 5.1

4
องค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับอดุมศึกษา และมุมมอง

ด้านการบริหารจัดการ

1. คุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
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5.1 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน

องค์ประกอบคุณภาพ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ
หรือผลลพัธ์ รวม

1. ปรัชญา ปณิธาน
วตัถุประสงคแ์ละแผน
ดาํเนินการ

- 1.1 . 16
และ 17

1+2

2. การผลิตบณัฑิต 2.2,
2.3 และ 2.5

2.1, 2.4 ,
2.6 และ 2.7

2.8 และ
.

1,2,3,4 และ 14

8+5

3. กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา - 3.1 และ
3.2

- 2

4. การวจิยั 4.3 4.1 และ
4.2

.
5,6 และ 7

3+3

5. การบริการทางวชิาการแก่
สังคม

- 5.1 และ
5.2

.
8,9 และ 18

2+3

6. การทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วฒันธรรม

- 6.1 . 10
และ 11

1+2

7. การบริหารและการจดัการ - ตั 7.1, 7.2,
7.3 และ 7.4

. 12
และ 13

4+2

8. การเงินและงบประมาณ - 8.1 - 1
9. ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ

- 9.1 . 15 1+1

รวม 4 18 1 + 18 23+18
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34

ตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ
จึงไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิก 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549

3 ดา้น
ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการ
สร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บณัฑิตระดบัอุดมศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้

งทางร่างกายและ
จิตใจ มีความสาํนึกและความรับผดิชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก

1)
งขนัไดใ้นระดบั

สากล
2)

คุณธรรมจริยธรรม
3)

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจดัการอุดมศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลและพนัธกิจของการอุดมศึกษาอยา่งมี

ดุลยภาพ
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจดัการ การ

2. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
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1) มีความยืดหยุ่น
สอดคลอ้งกบัความต้
อยา่งมีอิสระทางวชิาการ

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทค
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตวั โปร่งใส และตรวจสอบไดมี้การจดัการศึกษาผา่นระบบและวิธีการ
ต่างๆ อยา่งเหมาะสมและคุม้ค่าคุม้ทุน

3) มีร การ

ข. มาตรฐานด้านพนัธกจิของการบริหารการอุดมศึกษา การดาํเนินงานตามพนัธกิจของการ
4 ดา้นอยา่งมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลงัจากทุกภาคส่วนของชุมชนและ

1)
หลากหลายของประเภทสถาบนัและสังคม โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนแบบเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั เนน้การเรียนรู้และการสร้างงานดว้ยตนเองตามสภาพจริง ใชก้ารวิจยัเป็นฐาน มีการประเมิน และ

และการบริหารจดัการหลกัสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต

2)
สังคมวฒันธรรม

ประเภทสถาบนัมีการสร้างเครือข่าย
พฒันาความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติของสังคมและประเทศชาติ

3) สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมตาม
มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบัภาค

ประเทศชาติ
4)

เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วฒันธรรม
ต่างประเทศอยา่งเหมาะสม
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3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
การแสวงหา การสร้าง และการจดัการความรู้ตามแนวทาง /หลักการ อนันําไปสู่สังคม

ฐานความรู้ และสั
1)

2) มีการบริหารจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยใชห้ลกัการวิจยัแบบบูรณาการหลกัการ
ยนรู้ หลกัการสร้างเครือข่ายและหลกัการประสานความร่วมมือรวมพลงั อนันาํไปสู่สังคมแห่ง

การเรียนรู้

สามารถ
กระจาย ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแ ห้
สถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบนัแต่ละแห่ง

5.2
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5.2

มาตรฐาน ปัจจัยนําเข้า
าน

กระบวนการ หรือผลลพัธ์ รวม

1. มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต - - 2.8 และตวั
. 1,2,3

และ 4

1+4

2. มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ
อุดมศึกษา

ก. มาตรฐานดา้น
ธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา

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

. 12
และ 13

7+2

ข. มาตรฐานดา้นพนัธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา

2.2, 2.3,
2.5 และ 4.3

2.1, 2.6, 2.7,
3.1,3.2, 4.1, 5.1, 5.2,
6.1

.
8,9,10,11,14,15,16,17

และ 18

13+9

3. มาตรฐานดา้นการสร้าง
และพฒันาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้

- 4.2 และ 7.2 . 5,6
และ 7

2+3

รวม 4 18 1+18 23+18

ดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดาํเนินงานอย่างครอบคลุมแล 4 ด้าน คือ ด้าน
นกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากร การเรียนรู้ รวมถึง

9 น
5.3

3.
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5.3

มุมมองด้านบริหารจัดการ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ หรือผลลพัธ์ รวม
1. ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย

- 2.6, 2.7,
3.1, 3.2, 5.1, และ
5.2

2.8 และ ตวั
. 1,2,3,4,8,9

และ 18

7+7

2. ดา้นกระบวนการภายใน 2.5 1.1, 2.1,
2.4, 4.1, 6.1, 7.1,
7.3, 7.4 และ 9.1

ตวั .
10,11,12,13,15,16 และ

17

10+7

3. ดา้นการเงิน 4.3 8.1 - 2
4. ดา้นบุคลากร การเรียนรู้
และนวตักรรม

2.2
และ 2.3

4.2 และ
7.2

. 5,6,7
และ 14

4+4

รวม 4 18 1+18 23+18

คณะ กรรม กา รก ารอุดม ศึก ษา ได้จัดทํา มาตรฐานสถ าบันอุดมศึ กษ า ตา มป ระ กา ศ
12 พฤศจิกายน 2551

ประสิทธิผล มา 2 ดา้น คือ มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อม
ในการจดัการศึกษา และมาตรฐานด้านการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา และกาํหนดกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม 1 ไดแ้ก่ กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน กลุ่ม ข

บณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก

4. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก
มาตรฐานละ 4 ดา้น โดยมีรายละเอียดดงั

1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย
ดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น

1.1) ด้านกายภาพ

ภทมีจาํนวนเพียงพอ
และเหมาะสมกบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ จาํนวนนกัศึกษาในแต่ละหลกัสูตร และจาํนวนนกัศึกษาตามแผน

ให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีครุภณัฑป์ระจาํอาคาร ครุภณัฑก์ารศึกษา และคอมพิวเตอร์จาํนวนเพียงพอต่อการจดัการศึกษา

1.2) ด้านวชิาการ
สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ

สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์  พนัธกิจ

ในดา้นการวางแผนรับนกัศึกษาและการผลิตบณัฑิต การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การ
เรียนรู้ การประกนัคุณภาพการเรียนการสอน และการพฒันาปรับปรุงการบริหารวชิาการ

1.3) ด้านการเงิน
สถาบนัอุดมศึกษามีความพร้อมดา้นก

และผูใ้ชบ้ริการอุดมศึกษา สถาบนัมี การ

การใชเ้งินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้นของบุคลากรทุกระดบั
1.4) ด้านการบริหารจัดการ
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การ

กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามกฎ
กาํหนดไว ้  มีการเผยแพร่ผลการกาํกบัการดาํเนินงานของสภาสถาบนัและการบริหารจดัการของผูบ้ริหารทุก
ระดบัสู่ประชาคมภายในสถาบนัและภายนอกสถาบนั หลกัความ
โปร่งใส    หลกัความรับผดิชอบ หลกัการตรวจสอบได ้หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า

2) มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้านต่าง ๆ 4 ด้าน

2.1) ด้านการผลติบัณฑิต

แผนการรับนกัศึกษาและสอดคลอ้งกับเป้าหมายการผลิตบณัฑิตอยา่งมีคุณภาพ  สถาบนัผลิตบณัฑิตไดต้าม

การพฒันาการ
ะนอกหลกัสูตร และตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา

2.2) ด้านการวจัิย
สถาบนัอุดมศึกษามีการดาํเนินพนัธกิจดา้นการวจิยัอยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ

ภายใตจุ้ดเนน้เฉพาะ ริมและ
สนบัสนุนคณาจารย ์นกัวิจยั บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทาํวิจยั ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทาํวิจยักบั

ประโยชน์ สนองยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ สามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมไดใ้นวงกวา้งและ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณชน

2.3) ด้านการให้บริการทางวชิาการแก่สังคม

อาจให้บริการโดยการใชท้รัพยากรร่วมกนั
การคน้ควา้
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2.4) ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม
สถาบนัอุดมศึกษามีการดาํเนินการทาํ

ระดบัหน่วยงานและระดบัสถาบนั  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ศิลปะและวฒันธรรม

ไดรั้บการปลูกฝังให้มีความรู้  ตระหนกัถึงคุณค่า

ภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดาํเนินงานดา้นการ
ทาํนุบาํรุง ศิลปะและวฒันธรรมของสถาบนั

และมาตรฐานการศึกษา จึง
9 ดา้น ลงในมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้าน

แต่ละแห่ง ดงัปรากฏ 5.4

5.4
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ปัจจัยนําเข้า
ตัวบ่
กระบวนการ หรือผลลพัธ์ รวม

1. มาตรฐานดา้นศกัยภาพ
และความพร้อมในการ
จดัการศึกษา
(1) ดา้นกายภาพ 2.5 - 1
(2) ดา้นวชิาการ 2.2

และ 2.3
2.1, 2.4, 2.6 . 14 5+1

(3) ดา้นการเงิน 8.1 - 1
(4) ดา้นการบริหาร

จดัการ
1.1, 7.1, 7.2,

7.3, 7.4 และ 9.1
.

12,13,15,16 และ 17
6+5
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5.4 (ต่อ)

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ หรือผลลพัธ์ รวม

2. มาตรฐานดา้นการ
ดาํเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา
(1) ดา้นการผลิตบณัฑิต

2.7, 3.1และ
3.2

2.8 และ
.

1,2,3 และ 4
4+4

(2) ดา้นการวิจยั
4.3 4.1และ 4.2

. 5,6
และ 7

3+3

(3) ดา้นการใหบ้ริการ
ทางวชิาการแก่สังคม

5.1และ 5.2
. 8,9

และ 18
2+3

(4) ดา้นการทาํนุบาํรุง
ศิลปะและวฒันธรรม

6.1
. 10

และ 11
1+2

รวม 4 18 1+18 23+18
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ภาคผนวก ก

(1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80
การดาํเนินงานหลกัสูตร

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี)

(3) มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถา้มี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30

(5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 การศึกษา
(6) .3 และ มคอ.4

(ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25
(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล

การประเ .7
(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน
(9) อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/ ง
(10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/ 3.5

จากคะแนนเตม็ 5.0
(12) 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0

หมายเหตุ 1.

ตนเอง สถาบนัอุดมศึกษาทุกระดบัคุณวุฒิ
ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับ การเผยแพร่

ประเมินผ่าน
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คือ มีการดาํเนินงานตามขอ้ 1-5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ 80
ปี

2.
สอบซ่ 4 และขอ้ 5

ข้อ 4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วนั หลงัสอบซ่อม
ใหค้รบทุกชุดวชิา/

ขอ้ 5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7
การศึกษา ภายใน 90 วนัหลงัสอบซ่อม
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ภาคผนวก ข
แบบรายงานผลการประเมิน

ตาราง ส 1 :

เป้าหมาย
ผลการดาํเนินงาน

คะแนนประเมิน
(ตามเกณฑ ์สกอ.)ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร
1.1

ตั 16.1 (สมศ.)
17 (สมศ.)
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
1 (สมศ.)

2 (สมศ.)

3 (สมศ.)

4 (สมศ.)

14 (สมศ.)

3.1
3.2
4.1
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เป้าหมาย
ผลการดาํเนินงาน

คะแนนประเมิน
(ตามเกณฑ ์สกอ.)ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร
4.2
4.3

5 (สมศ.)
6 (สมศ.)

7 (สมศ.)

5.1
5.2
8 (สมศ.)

9 (สมศ.)
18.1 (สมศ.)
18.2 (สมศ.)
6.1
10 (สมศ.)
11 (สมศ.)
7.1
7.2
7.3
7.4
12 (สมศ.)
13 (สมศ.)
8.1
9.1
15
10.1
10.2
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ตาราง ส 2 : ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ผลการประเมนิ

0.00-1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง
2.51-3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช้
3.51-4.00 การดาํเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก

หมายเหตุ
I P O รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เ
ของทุกองค์ประกอบ
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ตาราง ส 3 : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา

มาตรฐานอุดมศึกษา

คะแนน
ผลการประเมนิ

0.00-1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง
2.51-3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช้
3.51-4.00 การดาํเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก

หมายเหตุ
I P O รวม

1
2 ก
2 ข
3

ของทุกมาตรฐาน

ตาราง ส 4 : ผลการประเมนิตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ

มาตรฐานอุดมศึกษา

คะแนน
ผลการประเมนิ

0.00-1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง
2.51-3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช้
3.51-4.00 การดาํเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก

หมายเหตุ
I P O รวม

ดา้นนกัศึกษาและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย
ดา้นกระบวนการ
ภายใน
ดา้นการเงิน
ดา้นบุคลากรการ
เรียนรู้และนวตักรรม

ของทุกมมุมอง
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ตาราง ส 5 : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

คะแนน
ผลการประเมนิ

0.00-1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง
2.51-3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช้
3.51-4.00 การดาํเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก

หมายเหตุ
I P O รวม

1. มาตรฐานดา้น
ศกัยภาพและความ
พร้อมในการจดั
การศึกษา
(1)ดา้นกายภาพ
(2)ดา้นวชิาการ
(3)ดา้นการเงิน
(4)ดา้นการบริหาร
จดัการ

1
2.มาตรฐานดา้นการ
ดาํเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา
(1)ดา้นการผลิตบณัฑิต
(2)ดา้นการวจิยั
(3)ดา้นการใหบ้ริการ
(4)ดา้นการทาํนุบาํรุง
ศิลปะและวฒันธรรม

2

ของทุกมาตรฐาน



ภาคผนวก  ค
ตารางแสดงค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินประกนัคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2555

ระดับมหาวทิยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน และโปรแกรมวชิา  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

องค์ประกอบ มหาวทิยาลัย คณะ/สํานัก/
สถาบัน

โปรแกรม
วชิา

การดําเนิน
การ

องค์ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 7 6 ขอ้
16.1 ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ (สมศ.) 3 3 - ขอ้
16.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์(สมศ.) 3 3 -
17 นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.) 4 4 - ขอ้

2 การผลติบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 5 5 5 ขอ้
2.2 12 12 - ร้อยละ
2.3 12 12 - ร้อยละ
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 5 5 - ขอ้
2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 6 - - ขอ้
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 6 6 5 ขอ้
2.7 5 5 5 ขอ้
2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมส 5 5 5 ขอ้
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องค์ประกอบ มหาวทิยาลัย คณะ/สํานัก/
สถาบัน

โปรแกรม
วชิา

การดําเนิน
การ

1 1 ปี (สมศ.) 80 75 - ร้อยละ
2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ.)

4 4 -

3 (สมศ.) 15 10 - ร้อยละ
4 (สมศ.) 15 10 - ร้อยละ
14 การพฒันาคณาจารย์ (สมศ.) 5 5 - ระดบั

3 กจิกรรมการพฒันานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 6 6 5 ขอ้
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 6 6 5 ขอ้

4 การวจัิย
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 7 7 6 ขอ้
4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 5 5 5 ขอ้
4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์าํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั 20,000 20,000 15,000 บาท
5 เผยแพร่ (สมศ.) 10 10 - ร้อยละ
6 (สมศ.) 10 10 - ร้อยละ
7 (สมศ.) 5 5 - ร้อยละ
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องค์ประกอบ มหาวทิยาลัย คณะ/สํานัก/
สถาบัน

โปรแกรม
วชิา

การดําเนิน
การ

องค์ปร 5 การบริหารทางวชิาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 5 5 5 ขอ้
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 5 5 5 ขอ้
8 ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน

และ/หรือการวจิยั (สมศ.)
15 15 - ร้อยละ

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก (สมศ.) 4 4 - ขอ้
18.1 1 (สมศ.) 4 4 - ขอ้
18.2 2 (สมศ.) 4 4 - ขอ้

6 การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 5 5 5 ขอ้
10 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.) 4 4 - ขอ้
11 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.) 4 4 - ขอ้

7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 7 7 - ขอ้
7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 4 4 - ขอ้
7.3 5 5 - ขอ้
7.4 5 5 - ขอ้
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องค์ประกอบ และตัวบ่ มหาวทิยาลัย คณะ/สํานัก/
สถาบัน

โปรแกรม
วชิา

การดําเนิน
การ

12 (สมศ.) 3 - - คะแนน
13 (สมศ.) 3 3 - คะแนน

8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 7 - ขอ้

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 6 6 5 ขอ้
15 ผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั (สมศ.) 4.50 4.50 - คะแนน

10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี
10.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 5 5 4 ขอ้
10.2 3 ดี (3D)

3 ดา้น
3 3 2 ดา้น
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ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 (สกอ. และ สมศ.)
ระดับมหาวทิยาลัย คณะ โปรแกรมวชิา ศูนย์ สํานัก/สถาบัน มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม

องค์ประกอบ

มห
าวทิ

ยาล
ัย

คณ
ะ

โปร
แก

รม
วชิ

า
ศูน

ย์ภ
าษ

า

สน
อ.

สส
ว.

ศิล
ปะ

วทิ
ยบ

ริก
าร

วจิั
ย

ผู้รวบรวม
ข้อมูลระดับ
มหาวทิยาลัย

1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนดําเนินการ ( สกอ. 1 . 2 )
1.1 กระบวนการพฒันาแผน          สนอ
16.1 ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ (สมศ.)    สสว
16.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์(สมศ.)    สสว
17 ผลการพฒันาตามจุ (สมศ.)    สสว

2 การผลติบัณฑิต (สกอ. 8 . 5 )
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร     สสว
2.2   สนอ.
2.3   สนอ.
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน     สสว,สนอ

2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  สนอ , สสว,
วทิยบริการ

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน     สสว
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต     สสว
2.8     สนอ.
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องค์ประกอบ

มห
าวทิ

ยาล
ัย

คณ
ะ

โปร
แก

รม
วชิ

า
ศูน

ย์ภ
าษ

า
สน

อ.

สส
ว.

ศิล
ปะ

วทิ
ยบ

ริก
าร

วจิั
ย

ผู้รวบรวม
ข้อมูลระดับ
มหาวทิยาลัย

1 1 ปี (สมศ.)   สสว
2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.)
  สสว

3 (สมศ.)   สสว
4
(สมศ.)

  สสว

14 การพฒันาคณาจารย์ (สมศ.)   สนอ
3 กจิกรรมการพฒันานักศึกษา (สกอ. 2 )

3.1 ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร     สนอ
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา     สนอ

4 การวจัิย (สกอ. 3 . 3 )
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์     วจิยั
4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์     วจิยั
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องค์ประกอบ

มห
าวทิ

ยาล
ัย

คณ
ะ

โปร
แก

รม
วชิ

า
ศูน

ย์ภ
าษ

า
สน

อ.

สส
ว.

ศิล
ปะ

วทิ
ยบ

ริก
าร

วจิั
ย

ผู้รวบรวม
ข้อมูลระดับ
มหาวทิยาลัย

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั     วจิยั
5 (สมศ.)    วจิยั
6 (สมศ.)    วจิยั
7 ผลงานวิ (สมศ.)    วจิยั

5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม (สกอ. 2 . 4 )
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม      วจิยั
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม      วจิยั
8 ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั (สมศ.)
   วจิยั

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก (สมศ.)    วจิยั
18.1 1 (สมศ.)    วจิยั
18.2 2 (สมศ.)    วจิยั

6 การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ. 1 . 2 )
6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม     ศิลปะ
10 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.)    ศิลปะ
11 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.)    ศิลปะ
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องค์ประกอบ

มห
าวทิ

ยาล
ัย

คณ
ะ
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ศิล
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ยบ

ริก
าร

วจิั
ย

ผู้รวบรวม
ข้อมูลระดับ
มหาวทิยาลัย

7 การบริหารและการจัดการ (สกอ. 4 . 2 )
7.1 ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั   สนอ
7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้     สนอ
7.3   วทิยบริการ
7.4        สนอ
12 (สมศ.)  สนอ
13 (สมศ.)   สนอ
องค์ประ 8 การเงินและงบประมาณ (สกอ. 1 )
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   งานแผน

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (สกอ. 1 . 1 )
9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน          งานประกนั
15 ผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั (สมศ.)   งานประกนั

10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (2 )
10.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D)     สนอ
10.2 3 ดี (3D) มีควา

3 ดา้น
    สนอ
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ภาคผนวก ง

แนวทางปฏิบัติด้านงานประกนัคุณภาพ ปี 2555
ระดับมหาวทิยาลัยฯ

- จดัทาํแผนการปฏิบติังาน Improvement  Plan
- กาํกบัดูแลใหเ้ป็นแผน Improvement  Plan
ประกอบด้วย รองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี

ผู้รวบรวมข้อมูล

- ติดตามและควบคุมผูป้ฏิบติัใหด้าํเนินงานเป็นไปตามแผน
- ควบคุมขบวนการสังเคราะห์ SAR ของมหาวทิยาลยั
ประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการและหวัหนา้หน่วยงาน

ผู้ปฏิบัติ

- ดาํเนินกา
- ดาํเนินการสังเคราะห์ SAR ในระดบัมหาวทิยาลยัฯ
- ดาํเนินการรับตรวจประเมิน ตามขอ้ซกัถามจากกรรมการ

ประกอบด้วย
-
-
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2555
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

หมายเหตุ
ทุกหน่วยงาน หมายถึง โปรแกรมวชิา คณะ สาํนกั และสถาบนั

ทุกหน่วยงานจดัทาํ Improvement Plan โดย

ปีการศึกษา 2555

ทุกหน่วยงานตอ้งมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน

หน่วยงานระดบัคณะ สาํนกัและสถาบนัจดัทาํ

ประสานงานกบัมหาวทิยาลยั

ทุกหน่วยงานตอ้งมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน
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1. โปรแกรมวชิาจดัทาํเอกสารการประเมินตนเอง
(SAR) ปีการศึกษา 2555

2. โปรแกรมวชิาจดัส่งอกสารการประเมินตนเอง (SAR)
งานประกนัคุณภาพ

3. งานประกนัคุณภาพจดัประชุมคณะกรรมตรวจ
ประเมินระดบัโปรแกรมวชิา

4. ดาํเนินการตรวจประกนัคุณภาพระดบัโปรแกรมวชิา

5.
งานประกนัคุณภาพ

6. งานประกนัคุณภาพนาํผลการประเมินแจง้ใหค้ณะและโปรแกรมวชิาทราบ
พร้อมนาํผลดงักล่าวรายงานต่อมหาวทิยาลยั

7. งานประกนัคุณภาพนาํเสนอผลการประเมิน ผา่น
เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัฯ

SAR ให้
กรรมการก่อนวันตรวจ
ประเมิน

การตรวจประเมิน

แนวทางการตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ โปรแกรมวชิา
ปีการศึกษา 2555
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1. คณะ ศูนย ์สาํนกั จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555
ผลการดาํเนินงาน
โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online พร้อมแนบ file หลกัฐาน

2. คณะ ศูนย ์สาํนกั ตอ้งดาํเนินการกรอกขอ้มูลพร้อมแนบ
file ในระบบ CHE QA Online ใหแ้ลว้เสร็จ

3. ดาํเนินการตรวจประกนัคุณภาพระดบัคณะ ศูนย ์สาํนกั

4.
งานประกนัคุณภาพ

5. งานประกนัคุณภาพนาํผลการประเมินแจง้ใหค้ณะทราบ พร้อมนาํผล
ดงักล่าวรายงานต่อมหาวทิยาลยั

6. งานประกนัคุณภาพนาํเสนอผลการประเมิน ผา่น
เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัฯ

โดยระบบ CHE QA Online
สามารถ print เอกสาร SAR ได้

คณะกรรมการประเมิน

แนวทางการตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ศูนย์ สํานัก
ปีการศึกษา 2555

เกบ็ข้อมูลผลการ
ดาํเนินงาน เอกสารหลักฐาน ใน
รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดย
ทาํงานผ่านอินเตอร์เนต็ ตาม
ข้อกาํหนดของ สกอ
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ภาคผนวก จ

329/2556

โปรแกรมวิชา กลุ่มโปรแกรมวิชา สาํนกั และสถาบนัฯ
…………………………………………..

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เติม (ฉบบั 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ว่าดว้ย
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา กาํหนดให้สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก โดยการประกนัคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตาม

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  จึงไดด้าํเนินการใหมี้ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาให้

ประเมินคุณภาพการศึกษาจากตน้สังกดั
ความรู้และงานประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัคณะ โปรแกรมวิชา กลุ่มโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบนัฯ
ประจาํปีการศึกษา 2555

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการระดบัคณะ

1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ
1. อาจารยพ์ฤกษ์ โปร่งสาํโรง ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารยธี์ระ กาญจนสินธุ กรรมการ
3. อาจารยป์ระพนัธ์ ขนัติธีระกลุ กรรมการ
4. อาจารยอ์วยไชย อินทรสมบติั กรรมการ
5. กรรมการ
6. อาจารย ์ดร.จกัรพงษ์ แกว้ขาว กรรมการ
7. ธรรมบาํรุง กรรมการ
8. อาจารยปิ์ยวรรณ ธรรมบาํรุง กรรมการ
9. คลงัชะนงั กรรมการ
10. นางฉวีวรรณ สีสุข กรรมการและเลขานุการ
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2 การผลิตบณัฑิต
1. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รรณทิพย์ ประธานกรรมการ
2. อาจารยช์ลิดา ตระกลูสุนทร กรรมการ
3. อาจารยด์ร.อรุณรัตน์ สณัฐิติกวินสกลุ กรรมการ
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์ กรรมการ
5. อาจารยก์มลพร สวนทอง กรรมการ
6. อาจารยสุ์ธิดา ทิพยโส กรรมการ
7. อาจารยว์นิดา ไชยชนะ กรรมการ
8. อาจารยผ์าณิต ลกัษมีธนสาร กรรมการ
9. อาจารยธ์านิล ม่วงพูล กรรมการ
10. อาจารยข์นิษฐา เจริญพานิช กรรมการ
11. อาจารยห์ฤทยั กรรมการ
12. นางสุกญัญา ทบัทิม กรรมการ
13. นายธนพล สุนทรกิดาการ กรรมการ
14. นางกรรณิกา กล่อมวิจิตร กรรมการและเลขานุการ

3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา
1. อาจารยอ์กนิษฐ์ ศรีภูธร ประธานกรรมการ
2. อาจารยอ์นญัญา ทองสิมา กรรมการ
3. อาจารยอุ์ษา กรรมการ
4. อาจารยว์รารัตน์ สานนท์ กรรมการ
5. อาจารยป์ริพสั ศรีสมบูรณ์ กรรมการ
6. อาจารยสุ์ธินนัท์ พิเชษฐพิริยะ กรรมการ
7. นายอาทิตย์ กรรมการ
8. นางสาวภคัศุภร กาญจนกลุ กรรมการและเลขานุการ

4 การวิจยั
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวิมล เรืองศรี ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยะ โควินทท์วีวฒัน์ กรรมการ
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษน์าถ นาถวรานนัต์ กรรมการ
4. อาจารย ์ดร.อุมาพร อาลยั กรรมการ
5. อาจารย ์ดร.จกัรพงษ์ แกว้ขาว กรรมการ
6. อาจารย ์ดร.ไกรุ่้ง เฮงพระพรหม กรรมการ
7. อาจารย ์ดร.นิฏฐิตา เชิดชู กรรมการ
8. อาจารยอุ์ษณีย์ ภกัดีตระกลูวงศ์ กรรมการ
9. อาจารยกี์รติ เกิดศิริ กรรมการ
10. นางสาวศรัณยา ลาภส่งผล กรรมการ
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11. นายอลงกรณ์ รุผกัชี กรรมการ
12. นางสาวอรุณี กรรมการและเลขานุการ

5 การบริการวิชาการแก่สงัคม
1. อาจารยพ์ฤกษ์ โปร่งสาํโรง ประธานกรรมการ
2. อาจารยธ์นัยนนัท์ ศรีพนัธ์ลม กรรมการ
3. อาจารยศุ์ภรัตน์ ทศันเ์จริญ กรรมการ
4. ผูช่้วยศาสตราจารยวิ์รัติ จนัทรทรัพย์ กรรมการ
5. อาจารยผ์าณิต กรรมการ
6. ดร.สาโรจน์ เพชรมณี กรรมการ
7. อาจารยส์มเกียรติ ช่อเหมือน กรรมการ
8. อาจารยวิ์โรจน์ บวังาม กรรมการ
9. อาํคา กรรมการ
10. นางกรรณิกา กล่อมวิจิตร กรรมการและเลขานุการ

6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
1. อาจารยอ์กนิษฐ์ ศรีภูธร ประธานกรรมการ
2. อาจารยอ์นญัญา ทองสิมา กรรมการ
3. อาจารยป์ระภาพรรณ เพียรชอบ กรรมการ
4. อาจารยว์นิดา ชยัชนะ กรรมการ
5. กรรมการ
6. อาจารยป์ถมาภรณ์ กรรมการ
7. นายอาทิตย์ งินงาม กรรมการ
8. นางชชัชญา ทองเปลว กรรมการและเลขานุการ

7 การบริหารและการจดัการ
1. อาจารยศิ์ริชยั โสภา ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารยธี์ระ กาญจนสินธุ กรรมการ
3. อาจารย ์ดร.จกัรพงษ์ แกว้ขาว กรรมการ
4. อาจารยป์ระพนัธ์ ขนัติธีระกลุ กรรมการ
5. อาจารยอ์วยไชย อินทรสมบติั กรรมการ
6. นายชิตพงษ์ คลอ้ยอรุณ กรรมการและเลขานุการ

8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยส์มบติั หทยัรัตนานนท์ ประธานกรรมการ
2. นางขวญัสุมน สีเหลือง กรรมการและเลขานุการ

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
1. อาจารยไ์พศาล สิมาเลาเต่า ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ
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3. อาจารยบุ์ญชะนะ วาราชะนนท์ กรรมการ
4. อาจารยว์าสนา เนียมแสวง กรรมการ
5. อาจารยว์จินี อารีรอบ กรรมการ
6. อาจารยสุ์ธรรมา พิสุทธิโสภณ กรรมการ
7. อาจารย ์ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ กรรมการ
8. อาจารยสุ์พิชฌาย์ จนัทร์เรือง กรรมการ
9. อาจารยโ์สภาพรรณ สุวรรณสวา่ง กรรมการ
10. อาจารยห์ฤทยั กรรมการ
11. นายบณัฑิต ชยัชววฒิุ กรรมการ
12. กรรมการและเลขานุการ

10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยอ์กนิษฐ์ ศรีภูธร ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ
3. อาจารยธ์นัยนนัท์ ศรีพนัธ์ลม กรรมการ
4. อาจารยอุ์ษา กรรมการ
5. อาจารยว์รารัตน์ สานนท์ กรรมการ
6. อาจารยป์ริพสั ศรีสมบูรณ์ กรรมการ
7. อาจารยสุ์ธินนัท์ พิเชษฐพิริยะ กรรมการ
8. คลงัชะนงั กรรมการ
9. นางสุกญัญา ทบัทิม กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาคอมพวิเตอร์
1. อาจารยอ์วยไชย อินทรสมบติั ประธานกรรมการ
2. อาจารย ์ดร.บรรณทศัน์ สร้อยระยา้ กรรมการ
3. อภิระติง กรรมการ
4. อาจารยศุ์ภกฤษ นาคป้อมฉิน กรรมการ
5. อาจารยสุ์พิชฌาย์ จนัทร์เรือง กรรมการ
6. อาจารยน์ภดล ผูมี้จรรยา กรรมการ
7. อาจารยส์มเกียรติ ช่อเหมือน กรรมการ
8. อาจารยธ์านิล ม่วงพูล กรรมการและเลขานุการ

กรรมการกลุ่มโปรแกรมวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1. อาจารย ์ดร.จกัพงษ์ แกว้ขาว ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รรณ์ทิพย์ กรรมการ
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ
4. อาจารยพ์ฤกษ์ โปร่งสาํโรง กรรมการ
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5. ธรรมบาํรุง กรรมการ
6. อาจารย ์ดร.อรุณรัตน์ สณัฐิติกวินสกลุ กรรมการ
7. อาจารยภ์คัศุภร กาญจนกลุ กรรมการ
8. อาจารยอ์กนิษฐ์ ศรีภูธร กรรมการ
9. อาจารย ์ดร.กญัจนรั์ตน์ สุขรัตน์ กรรมการ
10. อาจารย ์ดร.กีรติ เกิดศิริ กรรมการ
11. อาจารยธ์นัยนนัท์ ศรีพนัธ์ลม กรรมการ
12. อาจารย ์ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา กรรมการ
13. อาจารยอ์นญัญา ทองสิมา กรรมการ
14. อาจารยศุ์ภรัตน์ ทศันเ์จริญ กรรมการ
15. อาจารยว์าสนา เนียมแสวง กรรมการ
16. อาจารย ์ดร.ญาณิกา วชัรเทวินทร์กุล กรรมการ
17. อาจารย ์ดร.เอกราชนัย์ ไชชนะ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการกลุ่มโปรแกรมวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ

1. อาจารยป์ระพนัธ์ ขนัติธีระกลุ ประธานกรรมการ
2. อาจารยไ์พโรจน์ โจลตัสาห์กุล กรรมการ
3. อาจารยสุ์ธรรมา พิสุทธิโสภณ กรรมการ
4. อาจารย ์ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ กรรมการ
5. อาจารยปิ์ยวรรณ ธรรมบาํรุง กรรมการและเลขานุการ

2 การผลิตบณัฑิต
1. อาจารยผ์าณิต ประธานกรรมการ
2. อาจารยก์มลพร สวนทอง กรรมการ
3. อาจารยเ์พญ็พกัตร์ แกลว้เดชศรี กรรมการ
4. อาจารยศ์รัณยา จงัโส กรรมการ
5. อาจารยไ์พโรจน์ โจลตัสาห์กุล กรรมการ
6. อาจารยภ์ารณี นิลกรณ์ กรรมการ
7. อาจารยป์รีชา แจ่มวิถีเลิศ กรรมการ
8. อาจารยว์นิดา ชยัชนะ กรรมการ
9. อาจารย ์ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ กรรมการ
10. อาจารย ์ดร.นิตยา จนักา กรรมการและเลขานุการ

3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา
1. อาจารยว์นิดา ชยัชนะ ประธานกรรมการ
2. อาจารย ์ดร.นิตยา จนักา กรรมการ
3. อาจารยศ์รัณยา จงัโส กรรมการ
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4. อาจารยพ์ุฒิยา รัตนศิริวฒัน์ กรรมการ
5. อาจารยอุ์ษา กรรมการ
6. อาจารยว์าริศา เพชรธีรานนท์ กรรมการและเลขานุการ

4 การวิจยั
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษน์าถ นาถวรานนัต์ ประธานกรรมการ
2. อาจารย ์ดร.พิทกัษพ์งศ์ ป้อมปราณี กรรมการ
3. อาจารยป์ระพนัธ์ ขนัติธีระกลุ กรรมการ
4. อาจารย ์ดร.อุมาพร อาลยั กรรมการ
5. อาจารยเ์พญ็พกัตร์ แกว้เดชศรี กรรมการและเลขานุการ

5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม
1. อาจารย ์ดร.วนัเพญ็ แสงทองพินิจ ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารยวิ์รัติ จนัทรทรัพย์ กรรมการ
3. อาจารย ์ดร.พิทกัษพ์งศ์ ป้อมปราณี กรรมการ
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษน์าถ นาถวรานนัต์ กรรมการ
5. อาจารยอุ์กฤษฏ์ อาํไพพนัธ์ุ กรรมการและเลขานุการ

6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
1. อาจารยป์ระภาพรรณ เพียรชอบ ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารยวิ์รัติ จนัทรทรัพย์ กรรมการ
3. อาจารยไ์พโรจน์ โจลตัสาห์กุล กรรมการ
4. อาจารย ์ดร.นิตยา จนักา กรรมการ
5. อาจารยภ์ารณี นิลกรณ์ กรรมการและเลขานุการ

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
1. อาจารย ์ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ ประธานกรรมการ
2. อาจารยสุ์ธรรมา พิสุทธิโสภณ กรรมการ
3. อาจารยว์จินี อารีรอบ กรรมการ
4. อาจารยปิ์ยวรรณ ธรรมบาํรุง กรรมการและเลขานุการ

10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยปิ์ยวรรณ ธรรมบาํรุง ประธานกรรมการ
2. อาจารยว์จินี อารีรอบ กรรมการ
3. อาจารย ์ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ กรรมการ
4. อาจารยสุ์ธรรมา พิสุทธิโสภณ กรรมการ
5. อาจารยพ์ุฒิยา รัตนศิริวฒัน์ กรรมการ
6. อาจารยเ์ปรมสุข ใจภกัดี กรรมการ
7. อาจารยข์นิษฐา เจริญพานิช กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการกลุ่มโปรแกรมวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1. ผูช่้วยศาสตราจารยธี์ระ กาญจนสินธุ ประธานกรรมการ
2. อาจารยเ์จษฎา กรรมการ
3. อาจารยอุ์มาพร ปฏิพนัธ์ภูมิสกุล กรรมการ
4. อาจารยอ์ดิสร แกว้ภกัดี กรรมการ
5. อาจารยเ์ฉลิมชนม์ กรรมการ
6. อาจารยห์ฤทยั กรรมการ
7. อาจารยบ์ญัชา หิรัญสิงห์ กรรมการ
8. อาจารยเ์สาวนีย์ สนัติวงศ์ กรรมการ
9. อาจารยข์นิษฐา กรรมการและเลขานุการ

คณะวทิยาการจดัการ
กรรมการระดบัคณะ

1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสงัคนนัท์ ประธานกรรมการ
2. อาจารยสิ์ริพงษ์ ไชยชนะ กรรมการ
3. อาจารยข์วญัยพุา ศรีสวา่ง กรรมการและเลขานุการ

2 การผลิตบณัฑิต
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั พงศสิ์ทธิกาญจนา ประธานกรรมการ
2. อาจารยว์ลัลภา วิชะยะวงศ์ กรรมการ
3. อาจารย ์ดร.ดารินทร์ กรรมการ
4. นาชยัดี กรรมการ
5. อาจารยณ์ฐัชามญฑ์ ศรีจาํเริญรัตนา กรรมการ
6. อาจารยจุ์ฑามาศ ศรีชมภู กรรมการ
7. อาจารยห์รรษา คลา้ยจนัทร์พงษ์ กรรมการและเลขานุการ

3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา
1. อาจารยภ์าวนา บาํรุงสุข ประธานกรรมการ
2. อาจารยกิ์ตติพงษ์ ภู่พฒันวิ์บูลย์ กรรมการ
3. อาจารยวิ์มลรัตน์ ศรีรัตนกลุ กรรมการ
4. อาจารยสุ์ประวีณ์ ศิรินุกลุวฒันา กรรมการ
5. อาจารยก์สมล ชนะสุข กรรมการและเลขานุการ

4 การวิจยั
1. อาจารยส์มใจ เภาดว้ง ประธานกรรมการ
2. อาจารยพิ์ชามญชุ์ เลิศวฒันพรชยั กรรมการ
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3. อาจารยสุ์ทิศา ไพบูลยว์ฒันกิจ กรรมการ
4. อาจารยด์วงใจ คงคาหลวง กรรมการและเลขานุการ

5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม
1. อาจารยไ์พโรจน์ ร่มบารมี ประธานกรรมการ
2. อาจารยณ์ชัชา ศิรินธนาธร กรรมการ
3. อาจารยส์มพล สุขเจริญพงษ์ กรรมการ
4. ตนัหยง กรรมการและเลขานุการ

องคป์ระกอ 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
1. อาจารยจ์นัทนา พงศสิ์ทธิกาญจนา ประธานกรรมการ
2. อาจารยจ์นัจิราภรณ์ ปานยินดี กรรมการ
3. อาจารยช์นะพงษ์ อาภรณ์พิศาล กรรมการ
4. อาจารยช์ญาพรรธณ์ กรรมการและเลขานุการ

7 การบริหารและการจดัการ
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสงัคนนัท์ ประธานกรรมการ
2. อาจารยจี์รวรรณ กรรมการ
3. อาจารย ์ดร.ร่มเกลา้ ศิลธรรม กรรมการ
4. อาจารยอ์ฏัศณี เพียรเจริญวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

8 การเงินและงบประมาณ
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสงัคนนัท์ ประธานกรรมการ
2. อาจารยบุ์ษบงค์ สุวรรณะ กรรมการ
3. อาจารยวี์รกิจ อุฑารสกลุ กรรมการและเลขานุการ

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
1. อาจารยส์มใจ เภาดว้ง ประธานกรรมการ
2. อาจารยม์าลินี นาคใหญ่ กรรมการ
3. นางสาวสร้อยมณี เดชะ กรรมการและเลขานุการ

10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยผ์อ่งใส สินธุสกลุ ประธานกรรมการ
2. อาจารยณ์ฐัวรรณ สมรรคจนัทร์ กรรมการ
3. อาจารยภ์าวนา บาํรุงสุข กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์
1. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เยาวภา บวัเวช ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เกศินี ประทุมสุวรรณ กรรมการ
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤติยา รุจิโชค กรรมการ
4. อาจารย ์ดร.สุชาดา แสงดวงดี กรรมการ
5. อาจารยณ์ชัชา ศิรินธนาธร กรรมการ
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6. นาชยัดี กรรมการ
7. อาจารยทิ์วาพร ทรายเมืองปัก กรรมการ
8. อาจารย ์ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ
1. อาจารยส์มพล สุขเจริญพงษ์ ประธานกรรมการ
2. อาจารยณ์ฐัชามญฑ์ ศรีจาํเริญรัตนา กรรมการ
3. อาจารยพ์นัธิการ์ วฒันกุล กรรมการ
4. อาจารยจี์รวรรณ กรรมการ
5. อาจารยอ์ฏัศณี เพียรเจริญวงศ์ กรรมการ
6. อาจารยกิ์ตติพงษ์ ภู่พฒันวิ์บูลย์ กรรมการ
7. อาจารยม์าลินี นาคใหญ่ กรรมการ
8. อาจารยก์สมล ชนะสุข กรรมการ
9. อาจารยข์วญัยพุา ศรีสวา่ง กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกจิ (การเงนิและการธนาคาร)
1. อาจารยว์นัเพญ็ คงวฒันกลุ ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา วฒันกาญจนะ กรรมการ
3. รองศาสตราจารยโ์สรัจ กายบริบูรณ์ กรรมการ
4. สหกลุบุญญรักษ์ กรรมการ
5. อาจารยนุ์สรา เจนลาภวฒันกลุ กรรมการ
6. อาจารย ์ดร.ฉตัรประมนต์ ภูติจนัทร์ กรรมการ
7. อาจารยวิ์มลรัตน์ ศรีรัตกลู กรรมการ
8. อาจารยสุ์ประวีณ์ ศิรินุกลุวฒันา กรรมการ
9. อาจารย ์ดร.ร่มเกลา้ ศิลธรรม กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาการบัญชี
1. อาจารยพิ์มพน์ารา พิบูลจิระกานต์ ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาณี อินทนจ์นัทน์ กรรมการ
3. อาจารย ์ดร.ปาริชาติ ขาํเรือง กรรมการ
4. อาจารยวี์รกิจ อุฑารสกลุ กรรมการ
5. อาจารยสุ์ทิศ ไพบูลยว์ฒันกิจ กรรมการ
6. อาจารยส์มใจ เภาดว้ง กรรมการ
7. อาจารยไ์พโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ
8. อาจารยบุ์ษบงค์ สุวรรณะ กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รญา ทองอุ่น ประธานกรรมการ
2. อาจารยจุ์ฑามาศ ศรีชมภู กรรมการ
3. อาจารยจ์นัจิราภรณ์ ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาการจดัการโลจสิตกิส์
1. อาจารยศ์านติ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานกรรมการ
2. อาจารย ์ดร.สุเมธี กรรมการ
3. อาจารยธ์นาณติั กลา้หาญ กรรมการ
4. อาจารยณ์ฐัวรรณ สมรรคจนัทร์ กรรมการและเลขานุการ

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั พงศสิ์ทธิกาญจนา ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุกรี แกว้มณี กรรมการ
3. อาจารย ์ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล กรรมการ
4. อาจารย ์ดร.แสงแข บุญศิริ กรรมการ
5. อาจารย ์ดร.ดารินทร์ กรรมการ
6. อาจารยจ์นัทนา พงศสิ์ทธิกาญจนา กรรมการ
7. อาจารยสิ์ริพงศ์ ไชยชนะ กรรมการ
8. ตนัหยง กรรมการ
9. อาจารยด์วงใจ คงคาหลวง กรรมการ
10. อาจารยพ์งศส์ฎา กรรมการ
11. อาจารยห์รรษา คลา้ยจนัทร์พงษ์ กรรมการ
12. อาจารยผ์อ่งใส สินธุสกลุ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกจิ (การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ)
1. อาจารยว์ลัลภา วิชะยะวงศ์ ประธานกรรมการ
2. อาจารยธ์นพล ฐานาริยชยั กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาการบริหารธุรกจิ (การตลาด)
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ บุญทานนท์ ประธานกรรมการ
2. อาจารยช์ญาพรรธณ์ กรรมการ
3. อาจารยภ์าวนา บาํรุงสุข กรรมการ
4. อาจารยพิ์ชามญชุ์ เลิศวฒันพรชยั กรรมการและเลขานุการ
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการระดบัคณะ

1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ
1. อาจารยไ์ตรภพ สุวรรณศรี ประธานกรรมการ
2. อาจารยธ์ชัวรรธน์ หนูแกว้ กรรมการ
3. อาจารยพิ์บูลย์ มงักร กรรมการ
4. อาจารยส์าวิตรี ตนสาลี กรรมการและเลขานุการ

2 การผลิตบณัฑิต
1. อาจารยผ์สุดี ปทุมารักษ์ ประธานกรรมการ
2. อาจารยไ์พโรจน์ แกว้เขียว กรรมการ
3. อาจารยธ์ารา จนัทร์อนุ กรรมการและเลขานุการ

3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา
1. อาจารยธ์งชยั ศรีเมือง ประธานกรรมการ
2. อาจารยนิ์พา ผลสงเคราะห์ กรรมการ
3. อาจารยพ์รรณระพี กรรมการและเลขานุการ

4 การวิจยั
1. อาจารยว์ลยัลกัษณ์ อมรสิริพงศ์ ประธานกรรมการ
2. อาจารยก์นกเนตร วรวงษ์ กรรมการ
3. อาจารยว์ลีรัตน์ เลา้อรุณ กรรมการ
4. อาจารยปิ์ยนาถ กรรมการและเลขานุการ

5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม
1. อาจารยนุ์ชรี บุญศรีงาม ประธานกรรมการ
2. อาจารยเ์ก่งกาจ ตน้ทองคาํ กรรมการ
3. อาจารยพิ์มพช์นก มลูมิตร กรรมการ
4. อาจารยพิ์สิฐ สุขสกล กรรมการและเลขานุการ

6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
1. อาจารยญ์าณภทัร ยอดแกว้ ประธานกรรมการ
2. อาจารยว์งศร์ะวิทย์ นอ้มนาํทรัพย์ กรรมการ
3. อาจารยว์รชิน กรรมการ
4. อาจารยส์มโชค เนียมไธสง กรรมการ
5. อาจารยจ์กัษ์ จินดาวฒัน์ กรรมการและเลขานุการ

7 การบริหารและการจดัการ
1. อาจารยไ์ตรภพ สุวรรณศรี ประธานกรรมการ
2. อาจารยเ์นตรนภา วรวงษ์ กรรมการ
3. อาจารยอ์ญัชนา สุตมาตร กรรมการ
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8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยณ์ฐักฤตา บุญบงกชรัตน์ ประธานกรรมการ
2. อาจารยน์าฏนภา กรรมการ
3. อาจารยธ์ชัริน กรรมการ
4. อาจารยถิ์รนนัท์ ประทุม กรรมการและเลขานุการ

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
1. อาจารยภ์รสรัญ แก่นทอง ประธานกรรมการ
2. อาจารยน์าฏนภา กรรมการ
3. อาจารยก์รรณิการ์ สุวรรณศรี กรรมการ
4. อาจารยจิ์รศุภา ปล่องทอง กรรมการและเลขานุการ

10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยธ์งชยั ศรีเมือง ประธานกรรมการ
2. อาจารยศิ์วพร โกศิยะกลุ กรรมการ
3. สุริโยดร กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาบรรณารักษ์ศาสตร์
1. รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ ปริสุทธกุล ประธานกรรมการ
2. อาจารยไ์พโรจน์ แกว้เขียว กรรมการ
3. อาจารยนุ์ชรี บุญศรีงาม กรรมการ
4. อาจารยนิ์พา ผลสงเคราะห์ กรรมการ
5. อาจารยว์ลยัลกัษณ์ อมรสิริพงศ์ กรรมการ
6. อาจารยส์มปอง มิสสิตะ กรรมการ
7. อาจารยถี์รนนัท์ กรรมการ
8. อาจารยธี์ระพงษ์ นพเกา้ กรรมการ
9. อาจารยธ์ารา จนัทร์อนุ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิารัฐประศาสนศาสตร์
1. อาจารย ์ดร.มนูญ จนัทรสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารยก์ณัฑธิ์มา นิลทองคาํ กรรมการ
3. อาจารย ์ดร.วฒันา อคัคพานิช กรรมการ
4. อาจารย ์ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ กรรมการ
5. อาจารยไ์ตรภพ สุวรรณศรี กรรมการ
6. อาจารยก์รรณิการ์ สุวรณศรี กรรมการ
7. อาจารยธิ์ดารัตน์ สืบญาติ กรรมการ
8. อาจารยน์ภู วงศพ์นัธ์ุ กรรมการ
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9. อาจารยส์มยศ สืบจากดี กรรมการ
10. อาจารยธ์นปพน ภูสุวรรณ กรรมการ
11. อาจารยนิ์ภาพรรณ เจนสนัติกลุ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาภาษาอังกฤษ
1. อาจารยณ์ฐักฤตา บุญบงกชรัตน์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ์ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ กรรมการ
3. อาจารยผ์สุดี ปทุมารักษ์ กรรมการ
4. ทองสิมา กรรมการ
5. อาจารยน์ภวรรณ โชติกะมงคล กรรมการ
6. กรรมการ
7. อาจารย ์ดร.กนัตด์นยั วรจิตติพล กรรมการ
8. อาจารยป์ราณี สีนาค กรรมการ
9. อาจารยก์นกเนตร วรวงษ์ กรรมการ
10. อาจารยอิ์นทร์ธีรา ปัชชา กรรมการ
11. อาจารยศ์ศิธิดา สาหร่ายวงั กรรมการ
12. อาจารยน์ารีมา แสงวิมาน กรรมการ
13. อาจารยว์ลีรัตน์ เลา้อรุณ กรรมการ
14. อาจารยอ์รนุช เอกพงษเ์ผา่ กรรมการ
15. อาจารยรุ์จา สุขพฒัน์ กรรมการ
16. อาจารยล์ลนา ปฐมชยัวฒัน์ กรรมการ
17. อาจารยว์รัญญา ปรีดาธวชั กรรมการ
18. อาจารยนุ์พงษ์ ภูศรี กรรมการ
19. อาจารยจ์นัทรา พรมปาน กรรมการ
20. อาจารยเ์นตรนภา สวยสี กรรมการ
21. อาจารยก์สุุมา พิทกัษว์งศ์ กรรมการ
22. อาจารยเ์บญจวรรณ เปล่งขาํ กรรมการ
23. นางสาวฐิติมา สะอาดชูชม กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิานิตศิาสตร์
1. อาจารยส์นธยา โจมกนั ประธานกรรมการ
2. อาจารยน์าฎนภา กรรมการ
3. อาจารยน์เรศ ชูดวง กรรมการ
4. อาจารยพ์งษบ์วร ประสูตร์แสงจนัทร์ กรรมการ
5. ลีละพฒันา กรรมการ



202 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจาํปีการศึกษา 2555

6. อาจารย ์ดร.ปิยะพร ตนัณีกลุ กรรมการ
7. อาจารยอุ์มาพร สิทธิบูรณาญา กรรมการ
8. อาจารยฉ์ลองบูรณ์ เพง็ลาํ กรรมการ
9. อาจารยธ์ชัริน กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาภาษาไทย
1. อาจารยจิ์รศุภา ปล่องทอง ประธานกรรมการ
2. อาจารยศิ์วพร โกศิยะกลุ กรรมการ
3. อาจารยว์รรษมน เพียรเสมอ กรรมการ
4. อาจารยวิ์ริยา วิริยารัมภะ กรรมการ
5. อาจารยป์ทิตตา พพูะเนียด กรรมการ
6. อาจารยเ์นตรนภา วรวงษ์ กรรมการ
7. สุริโยดร กรรมการ
8. อาจารยจิ์นตนา เหลือลน้ กรรมการ
9. อาจารยเ์ตือนใจ คดดี กรรมการ
10. อาจารยป์รีชา เสือพิทกัษ์ กรรมการ
11. อาจารยธ์งชยั กรรมการ
12. อาจารยน์งนุช ยงัรอด กรรมการ
13. อาจารยช์วนพิศ สิริพนัธนะ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาดนตรี
1. อาจารยก์ารุณย์ ด่านประดิษฐ์ ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิลปชยั กงตาล กรรมการ
3. อาจารยว์รชิน กรรมการ
4. อาจารยไ์พรัช ดาํรงกิจถาวร กรรมการ
5. อาจารยศ์ราวธุ วิวรรณ กรรมการ
6. อาจารยจ์กัษ์ จินดาวฒัน์ กรรมการ
7. อาจารยส์รายทุธ์ โชติรัตน์ กรรมการ
8. อาจารยพ์รรณระพี กรรมการ
9. อาจารยอ์ญัชนา สุตมาตร กรรมการและเลขานุการ

กร
1. อาจารย ์ดร.นิพล ประธานกรรมการ
2. อาจารยม์สัลิน บวับาน กรรมการ
3. อาจารยถิ์รนนัท์ ประทุม กรรมการ
4. อาจารยอ์ารีรัตน์ ฟักเยน็ กรรมการ
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5. อาจารยว์งศร์ะวิทย์ นอ้มนาํทรัพย์ กรรมการ
6. อาจารยพิ์มพช์นก มลูมิตร์ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาศิลปกรรม
1. อาจารยปิ์ยะวรรณ ประธานกรรมการ
2. อาจารยพิ์บูลย์ มงักร กรรมการ
3. อาจารยว์ชัรพล หงส์ทอง กรรมการ
4. อาจารยส์หะ พุกศิริวงศช์ยั กรรมการ
5. อาจารยน์พรัตน์ กมุภะ กรรมการ
6. อาจารยส์มโชค เนียนไธสงค์ กรรมการ
7. อาจารยอ์ลงกรณ์ ศุภเอม กรรมการ
8. อาจารยม์นตรา กรรมการ
9. อาจารย ์ดร.วิรัตน์ กรรมการ
10. อาจารยเ์ก่งกาจ ตน้ทองคาํ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมสังคมศึกษา
1. อาจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวฒันภูมิ ประธานกรรมการ
2. อาจารยม์นตรี วิวาห์สุข กรรมการ
3. อาจารยว์รากรณ์ กรรมการ
4. อาจารยญ์าณภทัร ยอดแกว้ กรรมการ
5. อาจารยพิ์สิฐ สุขสกลุ กรรมการ
6. อาจารยเ์ศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ กรรมการ
7. อาจารยย์ศพงษ์ วรรชนะ กรรมการ
8. อาจารยปั์ญญา รุ่งเรือง กรรมการ
9. อาจารยธิ์ติพงศ์ มีทอง กรรมการ
10. อาจารยว์ลัลี นวลหอม กรรมการ
11. อาจารยจิ์ตรภณ สุนทร กรรมการ
12. อาจารยก์นกอร สวา่งศรี กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาการพฒันาชุมชน
1. อาจารยภ์รสรัญ แก่นทอง ประธานกรรมการ
2. อาจารย ์ดร.สมชาย ลกัขณานุรักษ์ กรรมการ
3. อาจารยธ์งชยั ศรีเมือง กรรมการ
4. อาจารยพี์รพฒัน์ พนัศิริ กรรมการ
5. อาจารยศ์านติกร พินยงค์ กรรมการ
6. อาจารยปิ์ยนาถ กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวชิาภาษาจีน
1. อาจารยส์าวิตรี ตนสารี ประธานกรรมการ
2. Ajarn Liu Fuchao กรรมการ
3. Ajarn Li Xiaoxiao กรรมการ
4. Ajarn Yu Xiaoyan กรรมการ
5. Ajarn Yang Yue กรรมการ
6. Ajarn Wang Guan กรรมการ
7. Ajarn Han Ying กรรมการ
8. อาจารยอ์มัพร วรานนทว์นิช กรรมการและเลขานุการ

กรรมการศูนย์ภาษา
1. อาจารยอ์รนุช เอกพงษเ์ผา่ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ์ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ กรรมการ
3. อาจารยรุ์จา สุขพฒัน์ กรรมการ
4. อาจารยศ์ศิธิดา สาหร่ายวงั กรรมการ
5. นางสาวจิราภา ศรีเนียม กรรมการ
6. นางสาววิมล เงินทิพย์ กรรมการ
7. นางสาวสิริพร พวงสาํลี กรรมการ
8. นายสุเมธา กรรมการ
9. นางสาวสินีนาถ กรรมการและเลขานุการ

คณะครุศาสตร์
กรรมการระดบัคณะ

1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ
1. อาจารยช์ยัยธุ มณีรัตน์ ประธานกรรมการ
2. อาจารยธิ์ติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ กรรมการ
3. อาจารยพ์นม จองเฉลิมชยั กรรมการและเลขานุการ

2 การผลิตบณัฑิต
1. อาจารยวิ์รัติ เนตรสวา่ง ประธานกรรมการ
2. อาจารยเ์อกชยั ไวยโสภี กรรมการ
3. อาจารยจ์าํรัส อินทลาภาพร กรรมการและเลขานุการ

3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา
1. อาจารยปั์ณรสี ประธานกรรมการ
2. อาจารยอ์าํนวย งทอง กรรมการ
3. อาจารยณ์ฐัวรรธน์ สถิราวิวฒัน์ กรรมการและเลขานุการ
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4 การวิจยั
1. อาจารยรั์ตนวรรณ ลิมวฒันสมุทร ประธานกรรมการ
2. อาจารยเ์จษฎา บุญมาโฮม กรรมการ
3. อาจารย ์ดร.จิติรัตน์ แสงเลิศอุทยั กรรมการและเลขานุการ

5 การบริการวิชาการแก่สงัคม
1. อาจารย ์ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ ประธานกรรมการ
2. อาจารยน์รีภทัร ผิวพอใช้ กรรมการและเลขานุการ

6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
1. อาจารยอ์าํนวย ประธานกรรมการ
2. อาจารยณ์ฐัวรรธน์ สถิราวิวฒัน์ กรรมการ
3. อาจารยปั์ณรสี ะอาด กรรมการและเลขานุการ

7 การบริหารและการจดัการ
1. อาจารยวิ์ลาสินี ทองแถบ ประธานกรรมการ
2. อาจารยพิ์ชญาภา ยืนยาว กรรมการ
3. อาจารยอ์รพิณ พฒันผล กรรมการและเลขานุการ

8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยป์วรา ชูสงัข์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรา จูทอง กรรมการและเลขานุการ

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
1. อาจารย ์ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน ประธานกรรมการ
2. อาจารยป์วีณา ยอดสิน กรรมการและเลขานุการ

10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยณ์ฐัวรรธน์ สถิราวิวฒัน์ ประธานกรรมการ
2. อาจารยอ์าํนวย กรรมการ
3. อาจารยปั์ณรสี กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา
1. อาจารรยธิ์ติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ ประธานกรรมการ
2. อาจารยด์รุณี โกเมนเอก กรรมการ
3. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์รวดี ศรี กรรมการ
4. อาจารยเ์ทพยพงษ์ เศษคึมบง กรรมการ
5. อาจารย ์ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาพลศึกษา
1. อาจารยปั์ณรสี ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชาติ นพคุณ กรรมการ
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3. อาจารยวิ์นยั นุชพิทกัษ์ กรรมการ
4. อาจารยชู์ชีพ คงมีชนม์ กรรมการ
5. อาจารยช์ยัยธุ มณีรัตน์ กรรมการ
6. อาจารยย์งยทุธ กรรมการ
7. อาจารยอ์าํนวย กรรมการ
8. อาจารยเ์กษม สุขสมบูรณ์ กรรมการ
9. อาจารยอ์รรถกร เวชการ กรรมการ
10. อาจารยณ์ฐัวรรธน์ สถิราวิวฒัน์ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวยั
1. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วรรณา ไชยะธน ประธานกรรมการ
2. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พียงจิต ด่านประดิษฐ์ กรรมการ
3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ริยา สมประชา กรรมการ
4. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ฐดาว พิศาลพงศ์ กรรมการ
5. อาจารยป์วรา ชูสงัข์ กรรมการ
6. อาจารยวิ์ลาสินี ทองแถบ กรรมการ
7. อาจารยรั์ตนวรรณ ลิมวฒันาสมุทร กรรมการและเลขานุการ

คณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการระดบัคณะ

1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ
1. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาววารีรัตน์ สามบุญลือ กรรมการ
3. นางสาวอญัชิสา แสงรัตน์ กรรมกาและเลขานุการ

2 การผลิตบณัฑิต
1. อาจารยว์นัเพญ็ แวววีรคุปต์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยฐิ์ติวลัย์ ธรรมไพโรจน์ กรรมการ
3. อาจารยศิ์ริพร ฉายาทบั กรรมการ
4. นางสาวอญัชิสา แสงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา
1. อาจารย ์ดร.ธีรนนัท์ วรรณศิริ ประธานกรรมการ
2. อาจารยณ์ฐัธยาน์ องัคประเสริฐกลุ กรรมการ
3. อาจารยว์ริยา จนัทร์ขาํ กรรมการ
4. นางสาวอญัชิสา แสงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
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4 การวิจยั
1. รองศาสตราจารยป์ระไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ ประธานกรรมการ
2. อาจารยก์รวรรณ สุวรรณสาร กรรมการ
3. อาจารยว์ชรีกร สุวรรณมณี กรรมการ
4. นางสาวอญัชิสา แสงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

5 การบริการวิชาการแก่สงัคมผูก้าํกบัดูแลและประสานงาน)
1. อาจารยเ์อมวดี เกียรติศิริ ประธานกรรมการ
2. อาจารยเ์รียม นมรักษ์ กรรมการ
3. นางสาวอญัชิสา แสงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
1. อาจารย ์ดร.ธีรนนัท์ วรรณศิริ ประธานกรรมการ
2. อาจารยณ์ฐัธยาน์ องัคประเสริฐกลุ กรรมการ
3. อาจารยว์ริยา จนัทร์ขาํ กรรมการ
4. นางสาวอญัชิสา แสงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

7 การบริหารและการจดัการ
1. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาววารีรัตน์ สามบุญลือ กรรมการ
3. นางสาวอญัชิสา แสงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยวิ์ไล ตาปะสี ประธานกรรมการ
2. นางสาววารีรัตน์ สามบุญลือ กรรมการ
3. นางสาวอญัชิสา แสงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
1. อาจารยว์นัเพญ็ แวววีรคุปต์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยฐิ์ติวลัย์ ธรรมไพโรจน์ กรรมการ
3. อาจารยศิ์ริพร ฉายาทบั กรรมการ
4. นางสาวอญัชิสา แสงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย ์ดร.ธีรนนัท์ วรรณศิริ ประธานกรรมการ
2. อาจารยณ์ฐัธยาน์ องัคประเสริฐกลุ กรรมการ
3. อาจารยว์ริยา จนัทร์ขาํ กรรมการ
4. นางสาวอญัชิสา แสงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
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สํานักศิลปะและวฒันธรรม
1. ผูช่้วยศาสตรจารยพ์จนีย์ กงตาล ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ร่มเพชร กรรมการ
3. อาจารยอ์นญัญา ทองสิมา กรรมการและเลขานุการ

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
1. รองศาสตราจารยเ์บญจรัตน์ สีทองสุก ประธานกรรมการ
2. อาจารยน์ารีรัตน์ เทียมเมือง กรรมการ
3. อาจารยเ์สวี เหลือบุญชู กรรมการ
4. อาจารยอ์วยไชย อินทรสมบติั กรรมการ
5. นายอาํนาจ ชา้งเขียว กรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ คลา้ยสถาพร กรรมการ
7. นางสาวสุรีพนัธ์ ผลเจริญ กรรมการ
8. นางสาวเรณุกา ปรีชานุกลู กรรมการ
9. กรรการ
10. นางสาวลดัดา กรรมการ
11. นางเอมรัศม์ กรรมการ
12. นายสถาพร บวัรัตน์ กรรมการ
13. นายสุกกิติ มุสิราช กรรมการ
14. กรรมการ
15. นายธนกร โพธิยาลยั กรรมการ
16. นางรัตนาวดี แพรอตั์ กรรมการ
17. นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชยั กรรมการและเลขานุการ

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน
1. อาจารย ์ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม ประธานกรรมการ
2. อาจารยแ์พรวพรรณ กรรมการ
3. อาจารย ์ดร.พิชญาภา ยืนยาว กรรมการ
4. นางสาวศิริพร ประกอบทรัพย์ กรรมการ
5. นางสาววรวรรณ ตนัสกุล กรรมการ
6. นายวิรชา วิรัชกลุ กรรมการ
7. นางสาวยวุพรรณ กรรมการ
8. นางสาววิศนี จินดารัตน์ กรรมการ
9. นายประวิทย์ กรรมการ
10. กรรมการ
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11. อาจารยรุ์จิราวดี ธรรมแสง กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนาฎถยา แดงเยน็ ผูช่้วยเลขานุการ

สํานักงานอธิการบดี
1. รองศาสตราจารยโ์สรัจน์ กายบริบูรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา จนัทนากร กรรมการ
3. อาจารยชู์ชีพ คงมีชนม์ กรรมการ
4. นางศิริพร โรจนพิ์ทกัษก์ลุ กรรมการ
5. นางวงษเ์ดือน ก่วยสกุล กรรมการ
6. นางรัตนา ยงัจิรวฒันชยั กรรมการ
7. นางสาวนนันภสั ประสพสุข กรรมการ
8. นางอารีรัตน์ บุตรแกว้ กรรมการ
9. นางสาวธนวนัต์ กรรมการ
10. นายนครชยั มุสิกลุ กรรมการ
11. นายเอนก ลลิตวสุภิญโญ กรรมการ
12. นางสาวกฤตนนั สายสวาท กรรมการ
13. นางสาวสุวรรณา บ่อยกระโทก กรรมการ
14. นางสาวกญัญา อินทร์แหยม กรรมการ
15. นางสาวศิริกนัยา ถมทองคาํ กรรมการ
16. นางสาวยวุดี ร่วนลอย กรรมการ
17. นางพรทิพา ดว้งพิบูลย์ กรรมการ
18. นางสาวนิรมล โชคธนานนท์ กรรมการและเลขานุการ

สถาบันวจิยัและพฒันา
1. อาจารย ์ดร. อาลยั ประธานกรรมการ
2. อาจารย ์ดร.สุเมธี กรรมการ
3. อาจารยอ์ภินนัท์ จุ่นกรณ์ กรรมการ
4. กรรมการ
5. นายจิรันดร บู๊ฮวดใช้ กรรมการ
6. นางสาวพิมลวรรณ กรรมการ
7. นางสาวสิริรัตน์ เหล่าสิม กรรมการ
8. นางสาวนิลภวิษย์ ทบัทอง กรรมการ
9. นางสาวนุชจรี สามงามอินทร์ กรรมการ
10. นางสาวแสงดาว นาคปาน กรรมการ
11. นายวิฑรูย์ กล่อกระโทก กรรมการและเลขานุการ
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1.
ทยาลยั พร้อมกบัจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพ

2. วางแผนการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
3. กระตุน้ใหมี้การจดัทาํรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
4.

5. ส่งเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน
6. จดัทาํรายงานและขอ้เสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เสนอมหาวิทยาลยั ปี

การศึกษาละ ๒
7.

28 กมุภาพนัธ์      พ.ศ. 2556

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ)
รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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