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บทที่ 1

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา

1. ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตาม
ภารกิจทัง้ 4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิง่ ตอการพัฒนาประเทศทัง้ ระยะสัน้ และระยะ
ยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความ
แตกตางกันมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา
ขามพรมแดน และการเคลือ่ นยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพ
การศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนา
องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น
ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาค
การผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยู
ระดับทองถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชน
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได
(accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให
มีสาํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาทีป่ ระเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปน
กรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพือ่ เปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบัน
อุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมมี าตรฐานตามประเภทหรือกลุม สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดประกาศแนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปน
ไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพือ่ การประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพือ่ ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบ
เทา และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ
กําหนดขึน้ โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชีใ้ นทุกองคประกอบ
คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู
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เปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและ
เปนสากล
3) เพือ่ ใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง
จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริม
จุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง
4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาสถาบัน
อุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่
กําหนด
5) เพือ่ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ มีขอ มูลพืน้
ฐานทีจ่ าํ เปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางทีเ่ หมาะสม
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2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได
กําหนดจุดมุง หมายและหลักการของการจัดการศึกษาทีม่ งุ เนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ ประกอบดวย “ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพือ่ ใชเปนกลไกในการ
ผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษากําหนดใหมรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถอื วาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
มีการจัดทํารายงานประจําปทเี่ ปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงาน
ตนสังกัด และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ พิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพือ่ นําไปสูก ารพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความ
มุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.”
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด
ใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป
นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน ซึง่ สมศ. ไดดาํ เนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) เสร็จ
สิ้นไปแลว ปจจุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการ
เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบที่สาม
ของ สมศ. เปนการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอก
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สถานที่ตั้งหลัก การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น
การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือกตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งมีหลักการ
สําคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้
1) เปนการประเมินเพือ่ มุง ใหมกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมงุ เนนเรือ่ งการตัดสิน
การจับผิด หรือการใหคุณ – ใหโทษ
2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง
(evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability)
3) มุง เนนในเรือ่ งการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับ
ควบคุม
4) สงเสริมการมีสว นรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ
5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษา
ของชาติตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหเอกภาพ
เชิงนโยบาย แตยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนด
เปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและ
ผูเรียน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทาง
การพัฒนาและแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซํ้าซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ
โดยใชกลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ
กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่บริการและ
จุดเนนระดับการศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศตางกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการก
ระจายอํานาจในระดับทองถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ
จนถึงการแขงขันในโลกาภิวตั น ซึง่ ระบบอุดมศึกษาแตละกลุม เหลานี้ จะนําไปสูก ารเปลีย่ นแปลง
อุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสราง
ความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดี
ขึน้ สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของบัณฑิต
ในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้
มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยน
กันไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ
(accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ
กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิน่ เพือ่ เตรียมกําลังคนทีม่ คี วามรูเ ขาสู
ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออก
จากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไป
สูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับ
หนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันทีเ่ นนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตร
หรือมนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการ
วิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริง
ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เปน
สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดย
เฉพาะระดับปริญญาเอก และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญา
เอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการ
ขับเคลือ่ นอุดมศึกษาไทยใหอยูใ นแนวหนาระดับสากล มุง สรางองคความรูท ฤษฎี และขอคนพบ
ใหมทางวิชาการ
ดังนัน้ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับ
การแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวด 5 ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีหนาทีพ่ จิ ารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาทีส่ อดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
คํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนา
การอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นฉบับนี้ไดใช
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญ
ที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปน
มาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุก
สถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม
2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดาน
การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง 3 ดานนี้อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบ
ดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค
ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู/ สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะ
มีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใหการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุง หมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจ
ในการจัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก
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2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม
ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะ
ทาง และกลุม ง สถาบันทีเ่ นนการวิจยั ขัน้ สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตใน
แตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา
วิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑมาตรฐาน
หลัก สูตรระดั บอุ ด มศึก ษา หลั ก เกณฑ การขอเป ด และดํ า เนิ น การหลั กสู ต รระดั บ ปริ ญ ญา
ในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑการกําหนดชือ่ ปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู
สากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่อง
ในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา
เพือ่ ใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคณ
ุ ภาพและไดมาตรฐานตามทีก่ าํ หนด
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และ
สัมพันธกบั มาตรฐานและหลักเกณฑทเี่ กีย่ วของกับการจัดการศึกษาอืน่ ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามทีก่ าํ หนด
ไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ทัง้ นี้ ความเชือ่ มโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑทเี่ กีย่ วของ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

9

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

➤

มาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู
➤

➤

➤

➤

➤

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
➤

หลักเกณฑกํากับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสรางสังคมแหง
การเรียนรู/สังคมแหงความรู
➤

➤

➤

➤

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

➤

➤

➤

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทย
ที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพ

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
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5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัย
ไดตระหนักดีถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวง
มหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความ
มีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพรอมของสถาบัน
ที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
(accountability)
ต อ มาพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ สถานศึกษาแตละแหง
และกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษา
ในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่
กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึง่ ตอมาไดจดั ทําเปนประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรือ่ ง ระบบ หลักเกณฑและวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุใหทบวง
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มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ ใหมกี าร
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจาก
ภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดทีม่ หี นาทีก่ าํ กับดูแลสถาบันการศึกษาเพือ่ เตรียมความพรอม
สําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนใหมกี ารแตงตัง้ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึน้ ในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ กําหนดนโยบาย
หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึง่ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และ
มาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของกฎกระทรวงฉบับนีย้ งั คงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึง่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถอื ปฏิบตั มิ าอยางตอเนือ่ ง ตอมาในป 2553 กระทรวงศึกษาธิการ
ไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับ
เดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 ประการคือ
1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให
ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมกี ารติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึง่ ครัง้ ในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
5.1.1 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให
พิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
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1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กําหนด
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่กําหนดไว
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีร่ ะบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบตั ิ
ดังนี้
1) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมหี นวยงานหรือคณะ
กรรมการทีร่ บั ผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพขึน้ โดยมีหนาทีพ่ ฒ
ั นา บริหารและ
ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อให
เกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพือ่ ใชกาํ กับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพ
ภายใตกรอบนโยบายและหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษา
ในสาขาวิชาตางๆ (2) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย (3) สื่อการศึกษาและเทคนิค
การสอน (4) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น (5) อุปกรณการศึกษา (6) สภาพแวดลอม
ในการเรียนรูและบริการการศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (8) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ทั้ง นี้ ใหแ ต ล ะคณะวิ ช าและสถานศึ กษาระดับ อุด มศึกษาจัด ให มีร ะบบ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
คณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาทีค่ ณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนือ่ ง
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสนอตอ สภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผย
ตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
5.1.4 การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด
ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลอง
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับ
ชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพ
แบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานที่เริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การ
ตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุ
เปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกสาธารณชน
ใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
5.2.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ
มาตรฐานการอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ยังตองดําเนินการ
ใหไดตามมาตรฐานและหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดาน
ตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ
เปนตน
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ตั ว บ ง ชี้ เป น ข อ กํ า หนดของการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ พั ฒ นาขึ้ น ใน
องคประกอบคุณภาพ 9 ดานทีม่ คี วามครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและ
พันธกิจสนับสนุน ไดแก (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การผลิต
บัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม
(6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและ
งบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบงชี้ดังกลาวสามารถชี้
วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่
เกีย่ วของกับองคประกอบคุณภาพนัน้ ๆ ไดทง้ั หมด ดังนัน้ ในบทที่ 3 ของคูม อื ฉบับนีจ้ งึ ไดพฒ
ั นา
ตัวบงชี้ที่สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใชประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบงชี้ที่ใชประเมินปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ นอกจากนี้ ตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการยังได
นําเสนอตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานไวดวยในบทที่ 4 เพื่อประโยชนของ
สถาบันอุดมศึกษาในการนําตัวบงชี้ดังกลาวไปใช
เกณฑการประเมินเปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑและ
แนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดย
หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน
5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท มี่ คี วามสําคัญสงผลใหการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จและนําไปสูก ารพัฒนาคุณภาพอยางตอเนือ่ งคือ คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกัน
คุณภาพพรอมทัง้ ตัวบงชีแ้ ละเกณฑการประเมินคุณภาพทีเ่ หมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกัน
คุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับ
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือ
คุณภาพในแตละระดับเพือ่ กํากับการดําเนินงาน แตทสี่ าํ คัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนีต้ อ ง
ประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถ
ใชงานรวมกันไดในทุกระดับ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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5.2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกัน
คุณภาพ การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูลและระบบสารสนเทศทีเ่ ปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตัง้ แตระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว
ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต
การวางแผน การปฎิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
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6. การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมรี ะบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและใหถอื วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการบริหาร
การศึกษาทีต่ อ งดําเนินการอยางตอเนือ่ ง” ในขณะทีม่ าตรา 49 ของพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกัน
ระบุถงึ การประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมสี าํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัย
ที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้ง
ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome)
ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความ
เชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน
โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน
➤

➤

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

การประเมินคุณภาพภายนอก
➤

รายงานประจําป

➤

การตรวจเยี่ยม

➤

รายงาน
ผลการประเมิน การติดตามผล

➤

ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัด
ทุก 3 ป

➤

ขอมูลปอนกลับ

ขอมูลปอนกลับ

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในแลว จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่ง
เปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report : SAR) เพือ่ นําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชือ่ มโยงระหวางการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึก สะทอนภาพ
ที่แทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ
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บทที่ 2

กระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ไดกําหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสถาบันได
ทราบสถานภาพที่แทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและ
มาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูประเมิน
และสถาบันที่รับการประเมินจําเปนตองกําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม และ
สอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553
ทั้งนี้ สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอน
สิ้นปการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน ดังนี้
1) เพือ่ ใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
ศึกษาไดทันในปการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม (กรณีที่
เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
2) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอ สาธารณชนไดภายใน 120 วัน
นับจากวันสิ้นปการศึกษาของแตละสถาบัน
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนดังที่กลาวขางตน จึงควรมีแนวทาง
การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกลาว
สามารถแยกไดเปน 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan)

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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การดําเนินงานและเก็บขอมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง
(act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = กิจกรรมขอที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดย
นําผลการประเมินปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนดวย กรณีที่มีการ
เปลีย่ นแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบงชีห้ รือเกณฑการประเมิน จะตองมี
การประกาศใหทกุ หนวยงานในสถาบันไดรบั ทราบและถือปฏิบตั โิ ดยทัว่ กันกอน
เริ่มปการศึกษา เพราะตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน
D = กิจกรรมขอที่ 2 ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตน
ปการศึกษา คือเดือนที่ 1–เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน–เดือน
พฤษภาคม ปถัดไป)
C = กิจกรรมขอที่ 3–8 ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน–สิงหาคม ของ
ปการศึกษาถัดไป
A = กิจกรรมขอที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน
โดยคณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอ
ใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได
สําหรับกิจกรรมขอที่ 10 ในตารางดังกลาวเปนกิจกรรมทีส่ ถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตอง
ดําเนินการตามกฎหมาย เพื่อประโยชนของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัดใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อการสงเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเปนสากล
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1. สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพประจํา
ปการศึกษาใหมโดยประกาศตัวบงชี้กอนเริ่ม
ตนปการศึกษาใหมและแจกคูมือการจัดทํา
SAR (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบงชี้ วิธี
การและกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําป)
2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้
ที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online
(มีทีมงานใหคําปรึกษากับบุคลากร และหรือ
หนวยงาน และหรือภาควิชาในการเก็บขอมูล
พรอมทั้งพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการ
ตามความเหมาะสม)

กิจกรรมดําเนินการ

เปรียบเทียบปงบประมาณกับปการศึกษา

●

ปการศึกษา (มิ.ย. พ.ค.)

ปงบประมาณถัดไป
●

●

●

(พ.ค.-มิ.ย.)
●

●

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(เปดเทอม)

●

●

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(เปดเทอม)

ปงบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.)

ต.ค.- พค.

●

ต.ค.- พค.

ตารางที่ 2.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
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3. ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาจัดทํา SAR
และเตรียมการประเมินระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และแตงตั้งกรรมการ
ประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา
4. ประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา
5. คณะนําผลการประเมินระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทามาจัดทํา SAR บนระบบ
CHE QA Online และเตรียมการประเมิน
ระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ
แตงตัง้ กรรมการประเมินระดับคณะวิชาและ
หนวยงานเทียบเทา
6. ประเมิ น ระดั บ คณะวิ ช าหรื อ หน ว ยงาน
เทียบเทาบนระบบ CHE QA Online
7. สถาบันนําผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทามาจัดทํา SAR บนระบบ
CHE QA Online และเตรียมการประเมิน
ระดับสถาบันและแตงตั้งกรรมการประเมิน
ระดับสถาบัน

เปรียบเทียบปงบประมาณกับปการศึกษา

ต.ค.- พค.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(เปดเทอม)

ตารางที่ 2.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (ตอ)
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8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE QA
Online และนําผลการประเมินเสนอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน
ในปการศึกษาถัดไป
9. ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษานําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (รวมทั้งขอเสนอ
แนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุง
การดําเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ/แผน
ปฏิบตั กิ ารประจําปและเสนอตัง้ งบประมาณ
ปถดั ไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอ
ใชงบประมาณกลางป
10. ส ง รายงานประจํ า ป ที่ เ ป น รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบดวย SAR
และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะหรื อ หน ว ยงานเที ย บเท า และระดั บ
สถาบั น )ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาผานระบบ CHE QA Online และ
หนวยงานตนสังกัด (ภายใน 120 วันนับจาก
สิ้นปการศึกษา)

เปรียบเทียบปงบประมาณกับปการศึกษา

ต.ค.- พค.
●

●

●

●

●

●

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(เปดเทอม)

ตารางที่ 2.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (ตอ)

2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
2.1 การเตรียมการของสถาบันกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน
2.1.1 การเตรียมรายงานประจําป
ก. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดย
ใชรูปแบบการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนด
ในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ปจจุบนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพฒ
ั นาระบบฐานขอมูล
ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพือ่ ใชประโยชนในเชิงนโยบาย
และการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับ
สถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน ตั้งแต
การจัดเก็บขอมูลพืน้ ฐาน (common data set) และเอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทัง้ การจัดทํารายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) รวมทั้งเปดเผยตอสาธารณะเพื่อ
การคุมครองผูบริโภค โดยมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในสังกัดใชฐานขอมูลดังกลาว
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดสงรายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอสาธารณชนตามกฎหมาย
ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชีต้ อ งเปนขอมูลในชวงเวลา
เดียวกับทีน่ าํ เสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชือ่ เอกสาร
ที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง
2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง
คือ จัดเอกสารใหอยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสาร
ไดจากผูใด หนวยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นํา
เอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหองทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอ
การเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียก
หาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว
ปจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้แตละตัวและ
องคประกอบคุณภาพแตละองคประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง
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(link) ไวบนระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําใหการจัดเก็บ
เปนระบบและงายตอการคนหาของคณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเรือ่ งการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานของสถาบัน
2.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ
ดังตอไปนี้
1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ
อาทิ การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมิน
คุณภาพเปนเชนไร
2) เนนยํ้ากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการ
สัมภาษณ โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสราง
ความกระจางในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของ
บุคลากร
4) เนนยํ้าใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจ
ประจําของทุกคนที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง
ข. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตอง
มีบคุ ลากร จํานวน 1-3 คน ทําหนาทีป่ ระสานงานระหวางคณะผูป ระเมินกับบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้
1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด
2) ทําความเขาใจอยางดีกบั ภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพือ่ สามารถ
ใหขอมูลตอผูประเมิน รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมิน
ตองการขอมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไมสามารถตอบได
3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมิน
จะเชิญมาใหขอมูลอยางครบถวน
4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถาบันวาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่
คณะกรรมการประเมินกําหนด
5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตอง
สามารถประสานงานแกไขไดทันที
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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2.1.3 การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน
ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน
1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวน
มาก โดยเปนหองที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและ
อุปกรณเสริมอื่นๆ ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ
3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขทีจ่ าํ เปนไวในหองทํางานหรือบริเวณ
ใกลเคียง
4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน
ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ
5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษ
อื่นใด เพิ่มเติม
ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว
เปนการเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน
2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดทําคําสัง่ แตงตัง้ และจัดสงใหคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน เปนดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่
ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูป ระเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีทผี่ ปู ระเมินจากภายนอก
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนํา
ที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให
ไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในภาควิชา
หรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอก
ภาควิ ช าหรื อ หน ว ยงานเที ย บเท า โดยต อ งเป น ผู  ที่ ผ  า นการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รผู  ป ระเมิ น
ของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
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2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของ
คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
ผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกสถาบันเปนผูที่มีความรู
และประสบการณสงู ซึง่ สามารถใหคาํ แนะนําทีจ่ ะเปนประโยชนอยางยิง่ ตอคณะทีร่ บั การประเมิน
อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจาก
ภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมให
โดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือ
นอกสถาบันก็ได ในกรณีที่เปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดย
ประธานตองเปนผูท ขี่ นึ้ บัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของ
สถาบัน
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
ผูประเมินของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอก
สถาบันที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
ข. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแจ ง ให ค ณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพทราบว า
คณะกรรมการประเมินฯ จะตองทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา
หรือหนวยงานเทียบเทาและระดับสถาบัน ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมทั้งจัด
สง username และ password ใหคณะกรรมการประเมินฯ ทุกทานและทุกระดับทราบ
เพื่อเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนากอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย
2 สัปดาห โดยในสวนของผูทําหนาที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสง
รหัสประจําตัว (ID code) ใหดวย เพื่อใหประธานฯ ทําหนาที่ตรวจสอบและยืนยันความ
ถูกตองของขอมูลพืน้ ฐาน (common data set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมิน
คุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เขาสูระบบ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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นอกจากนัน้ ใหสถาบันแจงรายชือ่ ผูท าํ หนาทีป่ ระสานงานระหวางสถาบัน
คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทัง้ เบอรโทรศัพทและ e-mail
address สําหรับติดตอ
ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
เพือ่ รวมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยีย่ ม
การใหขอ มูลทีค่ ณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพิม่ เติมกอนการตรวจเยีย่ ม การนัดหมายตาง ๆ
เปนตน
2.2 การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง
วัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2) บุคลากรพึงปฏิบตั งิ านตามปกติระหวางการตรวจเยีย่ ม แตเตรียมพรอมสําหรับ
การนําเยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงาน
กับบุคคลหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชม
หนวยงานภายใน ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่นๆ
4) ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการประเมิ น ฯ ทํ า งานต อ หลั ง เวลาราชการ ควรมี
ผูประสานงานสวนหนึ่งอยูอํานวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการ
ประเมินฯเมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได
ตามความเหมาะสม
2.3 การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผูบริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบัน
รวมทั้งผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ
เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการในการแกไขจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม
ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได
อยางตอเนื่อง
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2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบัน
ชืน่ ชมผลสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ และตระหนักวาผลสําเร็จทัง้ หมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย
3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันควรใหขอมูลยอนกลับ
แกคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตอไป

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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บทที่ 3

ตัวบงชีแ้ ละเกณฑการประเมินคุณภาพ
ตามองคประกอบคุณภาพ

1. แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
1.1 หลักการ
การพัฒนาตัวบงชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
สําคัญ 6 ประการ คือ
1) ตัวบงชี้พัฒนาขึ้นภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุม
พันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคลองกับ
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
2) ตัวบงชีต้ อบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญ คือ
ไมใหเปนภาระซํ้าซอนในการปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา
3) ตัวบงชีป้ ระเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชีผ้ ลผลิต
และผลลัพธจะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบงชี้ที่ สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก
ทั้งนี้ เพื่อความเชื่อมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและ
เพื่อรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ.
4) ตัวบงชี้มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร
การเรียนรูและนวัตกรรม
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5) จํานวนตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นเปนเพียงจํานวนตัวบงชี้ขั้นตํ่า สถาบันอุดมศึกษา
สามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
6) เกณฑที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑมาตรฐานทั่วไปที่ใชกับทุกกลุมสถาบัน
อุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันที่
เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบัน
เฉพาะทางทีเ่ นนระดับปริญญาตรี และกลุม ง สถาบันทีเ่ นนการวิจยั ขัน้ สูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามทีก่ าํ หนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2 วิธีการพัฒนาตัวบงชี้
1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
5) มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2549 สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
8) เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตัวบงชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
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1.2.2 วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในขอ 1.2.1
เพื่อนํามาพัฒนาตัวบงชี้ โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดย
ใชองคประกอบคุณภาพ 9 ดานทีค่ รอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเปนกรอบในการพัฒนา
ตัวบงชี้ เพื่อใหสามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ
ไดครบทุกมาตรฐาน
1.2.3 กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เปน
ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ตัวบงชี้ดานกระบวนการ และตัวบงชี้ดานผลผลิตและผลลัพธ ซึ่ง
มีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการ
ทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และ
ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม
1.2.5 กําหนดตัวบงชีเ้ ปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชีเ้ ชิงคุณภาพและตัวบงชีเ้ ชิงปริมาณ
ดังนี้
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑ
การประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและ
ระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการ
ไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑ
การประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลง
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว
ตัวอยางเชน
ตัวอยางที่ 1 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ไดรอยละ 75.51
คะแนนที่ได
=
75.51 x 5 = 3.78
100
ตัวอยางที่ 2 กําหนดรอยละ 85 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ไดรอยละ 34.62
คะแนนที่ได
=
34.62 x 5 = 2.04
85
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ตัวอยางที่ 3 กําหนดคาเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย
200,000 บาท เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน
คะแนนที่ได
=
152,500.35 x 5 = 3.81
200,000
ตัวอยางที่ 4 กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ไดรอยละ 92.08
คะแนนที่ได
=
92.08 x 5 = 5
90
หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปได
ดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนด
ใหเปนคะแนน 5 จะไดคะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานตํ่ากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปน
คะแนน 5 คํานวณคะแนนที่ไดดังนี้
คะแนนที่ได =

คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ
x 5
คารอยละหรือคาเฉลีย่ ทีก่ าํ หนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชีน้ นั้ ๆ

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง
โดยการปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน
72.364
เปน 72.36
3.975
เปน 3.98
1.2.6 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณี
ที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมาย
ของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง
การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง
การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง
การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง
การดําเนินงานระดับดีมาก
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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2. คําชี้แจงอื่นๆ ในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แตละสถาบันอุดมศึกษา
จะตองใชตัวบงชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
2) การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ ภาควิ ช า คณะวิ ช าหรื อ หน ว ยงาน
เทียบเทา และหนวยงานที่มีการเรียนการสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงชี้ที่จะนําไปใชให
สอดคลองกับบริบท โครงสราง และระบบการบริหาร และปรับขอความในตัวบงชี้และเกณฑ
มาตรฐานใหสอดคลองกับระดับของหนวยงานที่รับการประเมิน เชน ตัวบงชี้ที่ 7.1 การประเมิน
สภาสถาบันและผูบริหารของสถาบันอาจปรับเปนการประเมินกรรมการประจําคณะวิชาและ
ผูบริหารคณะวิชา เปนตน
3) การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 4.3 และตัวบงชี้ที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได ในกรณี
เชนนั้นจะตองระบุใหชัดเจนและตองประเมินในรอบปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยใช พ.ศ.
ของปงบประมาณที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน สําหรับตัวบงชี้ของ สมศ. ใหใชรอบปตามที่
สมศ. กําหนด
4) อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย
การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเปน 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน
คิดเปน 0.5 คน
นอยกวา 6 เดือน
ไมสามารถนํามานับได
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3. นิยามศัพทที่ใชในตัวบงชี้
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญ
ทีส่ ดุ เปนกระบวนการจัดการศึกษาทีต่ อ งเนนใหผเู รียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไ ดดว ย
ตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับ
สังคมและการประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผเู รียนไดคดิ วิเคราะห สังเคราะห
ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ
นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะทอนจากการทีน่ กั ศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิน้ งานในหัวขอ
ที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง
มุงพัฒนาความรู และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษา
ไทยหลายรูปแบบตัวอยางเชน1
1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)
5) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)
6) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)
7) การเรียนรูท ใี่ ชวธิ สี รางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach)

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่
สําคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการทีม่ ปี ระสิทธิผล เปนมากกวาความ
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึง่ การดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน
ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
1

ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ
ตั้งแต พ.ศ. 2542-2547”.
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การเผยแพรผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยั
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม (Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอย
รอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของ
บทความ

การเผยแพรผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม (Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25
และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการทีจ่ ดั ในสถาบันการศึกษาโดยมีบคุ คลภายนอก
เขามาใชบริการ

การใหอาํ นาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอาํ นาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
ในการปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา
หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาที่
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ
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จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให
การดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจน
ประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิศ์ รีและเกียรติภมู ขิ องนักวิจยั ดังนี้
1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวติ
5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ

จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติทอี่ าจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบตั เิ พือ่ รักษา สงเสริมเกียรติคณ
ุ ชือ่ เสียง และฐานะของอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ
6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา
และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณ
ตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 5) จรรยาบรรณตอ
ผูบ งั คับบัญชา 6) จรรยาบรรณตอผูใ ตบงั คับบัญชา 7) จรรยาบรรณตอผูร ว มงาน 8) จรรยาบรรณ
ตอนักศึกษาและผูรับบริการ 9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ10) จรรยาบรรณตอสังคม

นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย
2

ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงสิ่งแวดลอม
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นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอ
ปการศึกษา (18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิต
ตอภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอ
ปการศึกษา (15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอ
ปการศึกษา (10 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี้
1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของ
ผลคูณระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอน
ทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนด
เวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้
SCH = Σ nici
เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i
2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้
SCH
FTES =
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันไดมีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปน
การพิเศษ

38

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission (OHEC)

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันมิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจาย
คาตอบแทนใหกับการสอนของอาจารยเปนการพิเศษ

แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี หมายถึง วิธปี ฏิบตั ิ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ที่ าํ ใหองคการประสบความสําเร็จ
หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ
ความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู
และประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไป
ใชประโยชนได

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจได
รับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนได
สวนเสียที่สําคัญ เชน นักศึกษา ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง
สถาบันการศึกษาอื่นๆ องคการที่ทําหนาที่กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน
ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบัน
ควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบงชีค้ วามสําเร็จของแตละกลยุทธและคา
เปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนํา
แผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป

แผนปฏิบตั กิ ารประจําป หมายถึง แผนระยะสัน้ ทีม่ รี ะยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปน
แผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบ
ดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น
รวมทั้ ง มี ก ารระบุ ผู  รั บ ผิ ด ชอบหลั ก หรื อ หั ว หน า โครงการ งบประมาณในการดํ า เนิ น การ
รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหได
ผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยู
ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบ
ดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวล
ผล รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และนําสงไปยังผูที่มีสิทธิ
ไดรับสารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร
รวมทัง้ อุปกรณตา งๆ เปน เครือ่ งมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
ในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค
เฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ทีย่ อมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดย
สํานักงานฯ หรือ วารสารวิชาการ ทีม่ ชี อื่ ปรากฏอยูใ นฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI)

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล
เชน ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences
Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือ
ในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่เปนที่ยอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ และมีชอื่ ปรากฏ
ในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ
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หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไป
ใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ
หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใส
ตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม
จะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี4้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและ
มีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
โดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต อ งมี ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร และเป า ประสงค ที่ ชั ด เจน
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมิน
ผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแล
ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะ
เวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนอง
3

4

ดูเพิม่ เติม “คูม อื นโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ ”ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน
ก.พ.ร.)
ดูเพิ่มเติม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี (Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
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ความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่
มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูใน
ระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการ
รับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชีแ้ จง
ไดเมือ่ มีขอ สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตอ งหามตามกฎหมายไดอยาง
เสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ
และสามารถตรวจสอบได
หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ
รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง
รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุนสวนการพัฒนา
หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสิน
ใจ ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ
(ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตาม
สมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการ
ใหแกบคุ ลากร โดยมุง เนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูร บั บริการและ
ผูม สี ว นไดสว นเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิม่ ผลิตภาพเพือ่ ผลการดําเนินงาน
ที่ดีของสวนราชการ
หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผูมีสว นไดสวนเสีย
หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรบั การปฏิบตั แิ ละไดรบั บริการอยางเทาเทียม
กันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่นๆ
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10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหา
ขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติ
ไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียนตองศึกษาเพื่อให
ไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย

อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรทีม่ สี ญั ญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
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4. องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น
จึงเปนหนาที่ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจน
และสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ของสมาชิกทุกกลุมในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับ
ทราบทัว่ กันทัง้ อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูท มี่ สี ว นไดสว นเสีย เชน ผูป กครอง ชุมชน
ผูใชบริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้
จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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ตัวบงชี้ที่ 1.1
: กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจ
หลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน
เพื่อใหสถาบันดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือ
จุดเนนของสถาบันแลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพทีเ่ กีย่ วของ ยุทธศาสตร
ดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยาง
มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธทสี่ อดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสว นรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรบั ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนทีเ่ ชือ่ มโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของ
กลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 หรือ 7 ขอ
8 ขอ
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องคประกอบที่ 2

การผลิตบัณฑิต

หลักการ
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหผเู รียนมีความรูใ นวิชาการและวิชาชีพ มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรทีก่ าํ หนด
การเรียนการสอนในยุคปจจุบนั ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
ดังนัน้ พันธกิจดังกลาวจึงเกีย่ วของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริม่ ตัง้ แต
การกําหนดปจจัยนําเขาทีไ่ ดมาตรฐานตามทีก่ าํ หนด ประกอบดวย การมีอาจารยทมี่ ปี ริมาณและ
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนทีอ่ าศัยหลักการ
รวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนัน้ จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ
ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบ
การพัฒนาอาจารย (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น
(จ) อุปกรณการศึกษา (ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช) การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องคประกอบอืน่ ตามทีแ่ ตละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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8. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้
จํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 2.1
: ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑ
และตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยาง
มีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีทหี่ ลักสูตรใดยังไมมปี ระกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก
ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกร
วิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงทีย่ งั ไมไดดาํ เนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมกี ารดําเนินการไดครบถวนทัง้ ขอ 1 ขอ 2
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับ
ใหการดําเนินงานตามตัวบงชีใ้ นขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมกี ารดําเนินการไดครบถวนทัง้ ขอ 1 ขอ 2
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3
ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาค
เอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตร
วิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจาํ นวนนักศึกษาทีศ่ กึ ษาอยูใ นหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับ
หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต
ไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษา
ในปการศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตร
ใหม หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบบริหาร
หลักสูตรใหเปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกัน
ทั้งหมดหรือตางชุดก็ได
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เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ ครบ 5 ขอตาม
ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป เกณฑท่วั ไป และ
ครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม
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ตัวบงชี้ที่ 2.2
: อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
คําอธิบายตัวบงชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการ
บุคลากรที่มีความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของ
สถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนา
องคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสม
กับพันธกิจหรือจุดเนนของสถาบัน
เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบ
เทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปที่ผา นมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 100
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หรือ
1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมา = รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละ
ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน
2. แปลงคาการเพิม่ ขึน้ ของรอยละของอาจารยประจําทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x 5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑ
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐาน
การสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานัน้ ทัง้ นี้ อาจใชคณ
ุ วุฒอิ นื่ แทนคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ไดสาํ หรับกรณีทบี่ างสาขาวิชาชีพ มีคณ
ุ วุฒอิ นื่ ทีเ่ หมาะสมกวา ทัง้ นี้ ตองไดรบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ ในกรณีทมี่ อี าจารยบรรจุใหมใหคาํ นวณตามเกณฑอาจารยประจําทีร่ ะบุในคําชีแ้ จง
เกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หนา 34
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ ได
ไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับสถาบัน
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ตัวบงชี้ที่ 2.3
: อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ
ที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรู
ในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนือ่ ง เพือ่ นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทัง้ การแกไขปญหา
และพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของ
อาจารยตามพันธกิจของสถาบัน
เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง
0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําทีด่ าํ รงตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปทผี่ า นมา ทีก่ าํ หนด
ใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =
รอยละ 6 ขึ้นไป
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สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
x 5
รอยละของอาจารยประจําทีด่ าํ รงตําแหนงทางวิชาการทีก่ าํ หนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หรือ
1. คาการเพิม่ ขึน้ ของรอยละของอาจารยประจําทีด่ าํ รงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมิน ลบดวย
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปที่ประเมิน
2. แปลงคาการเพิม่ ขึน้ ของรอยละของอาจารยประจําทีด่ าํ รงตําแหนงทางวิชาการเปรียบ
เทียบกับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
x 5
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได
ไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับสถาบัน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบงชี้ที่ 2.4
: ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการ
บริหารและพัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมทัง้ ในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู
และการใชสอื่ การสอนทีท่ นั สมัย รวมทัง้ มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียน
รูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่
มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ กี ารวิเคราะหขอ มูล
เชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพทีด่ ี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ได
จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูข องนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูด า นจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ :
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการ
สํารวจความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ
การสรางขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 หรือ 6 ขอ
7 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบงชี้ที่ 2.5
: หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
คําอธิบายตัวบงชี้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดาน
กายภาพอยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน
เชน สือ่ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ นื่ ๆ การบริการดานงานทะเบียน
การบริการนักศึกษานานาชาติ เปนตน นอกจากนัน้ ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการ
ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษา
หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปนตน
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา
8 FTES ตอเครื่อง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
มีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพทีเ่ หมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษา
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณปอ งกันอัคคีภยั ในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
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หมายเหตุ :
1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของ
นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย
2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกัน
โดยไมตองเทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนต อ งเป น ไปตามแนวทางที่ กํ า หนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการ
มีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความ
แตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพใน
การแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจยั สวนบุคคล การจัดใหมชี วั่ โมงเรียนในภาคปฏิบตั ิ ในหองปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ มีการฝก
ประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร จัดทําโครงการ
มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (internet) และมีหอ งสมุดและระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามทีก่ าํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทีส่ ง เสริมทักษะการเรียนรูด ว ยตนเอง และการใหผเู รียนไดเรียน
รูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิง่ สนับสนุนการเรียนรูท กุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมิน
ผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
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หมายเหตุ :
1. มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะจะต อ งประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู  เรี ย นที่ มี ต  อ คุ ณ ภาพ
การเรียนการสอนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท กุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาทีไ่ มมี
การเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควา
อิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ เปนตน
2. งานวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจยั ของผูส อนของ
สถาบันที่ไดพัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ตองมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาดวย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 2.7

: ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะ
อาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะ
เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทัน
วิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูก บั การปฏิบตั งิ านจริง สําหรับผูส าํ เร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติม
ดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิง
วิพากษ และการนําเสนอผลงาน
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนทีส่ ง เสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
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5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
ศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน
หรือหนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1)
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไป
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง)
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค 1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ ครบ 5 ขอตาม
ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป เกณฑท่วั ไป และ
ครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน
เพิม่ เติมเฉพาะกลุม
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ตัวบงชี้ที่ 2.8

: ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปน
ปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทัง้ ความคาดหวังของผูใ ชบณ
ั ฑิตและสังคม
ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัด
ใหกับนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอักษร
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมทีก่ าํ หนด
ในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบงชีแ้ ละเปาหมายทีก่ าํ หนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย
รอยละ 90 ของตัวบงชี้
5. มีนกั ศึกษาหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับนักศึกษาไดรบั การยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคณ
ุ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
หมายเหตุ :
1. การยกย อ งชมเชยประกาศเกี ย รติ คุ ณ ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม หากดํ า เนิ น การ
ในระดับมหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผเู ขารวม
การแขงขันหรือเขารวมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริม
เพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้น
ตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกาซึง่ สถาบันจัดขึน้ ใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสงู สุดตอ
นักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งได
รับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติ
ปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ
ทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้
จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 3.1
: ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษย
เกาอยางครบถวน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการให
คําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน
แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่
จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ
แกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัด
บริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ
ขอ 5 โดยอนุโลม
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 3.2
: ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมกี ารจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยาง
เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดย
สถาบันและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา
สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค
5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกร
วิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย
2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพ
แวดลอมและความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมี
พันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถ
ดําเนินการในพันธกิจดานนีอ้ ยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน
เพือ่ ใหไดผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทเี่ กิดประโยชน การวิจยั จะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชนจาํ เปนตองมีสว นประกอบทีส่ าํ คัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจยั มีระบบ
และกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารย
มีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และ
พันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของ
ชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษารอบสาม พ.ศ. 2553
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
ตัวบงชี้
จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
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ตัวบงชี้ที่ 4.1
: ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่
มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อ
ใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัย
และการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุน
ทรัพยากรทีจ่ าํ เปน ซึง่ รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครือ่ งมืออุปกรณตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจยั หรืองานสรางสรรคและใหความรูด า นจรรยาบรรณ
การวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจยั หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยาง
นอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด า นการวิจั ย หรื อ งาน
สรางสรรคของสถาบัน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

71

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2)
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 ขอ
6 หรือ 7 ขอ ครบ 7 ขอตาม
ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป เกณฑท่วั ไป และ
ครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม
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ตัวบงชี้ที่ 4.2
: ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อ
เผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
เปาหมายทีจ่ ะนําผลการวิจยั ไปใชประโยชน เปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในทรัพยสนิ ทางปญญาจากงานวิจยั หรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใ ชแตละกลุม โดยสิง่
ที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงาน
วิจยั หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจ ากงานวิจยั หรือ
งานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจ ากงานวิจยั หรืองานสรางสรรคทไี่ ดจาก
ขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรอง
การใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพือ่ ชวยในการคุม ครองสิทธิข์ องงานวิจยั หรืองานสรางสรรคทนี่ าํ ไป
ใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม
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ตัวบงชี้ที่ 4.3

: เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
คําอธิบายตัวบงชี้ : ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส  ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบัน
อุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุน
การทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน
นอกจากนัน้ เงินทุนวิจยั หรืองานสรางสรรคทสี่ ถาบันไดรบั จากแหลงทุน
ภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบัน
ที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย
เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ประจํา
เปนคะแนนระหวาง 0-5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
2. เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํ า นวนเงิ น สนั บสนุ น งานวิ จัย หรื อ งานสร า งสรรค จ ากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน
2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
x 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชา
ในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนบั จํานวนเงินทีม่ กี ารลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทนิ หรือปงบประมาณ
นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีทมี่ หี ลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ซึง่ อาจเปนหลักฐานจากแหลง
ทุนหรือหลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงิน
ตามหลักฐานทีป่ รากฏ กรณีทไี่ มมหี ลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูร ว มวิจยั ของแตละ
สถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได
ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัย
สถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ
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องคประกอบที่ 5

การบริการทางวิชาการแกสังคม

หลักการ
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึงใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและ
ในดานทีส่ ถาบันมีความเชีย่ วชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคดิ คาใชจา ยหรือ
อาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงาน
อิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมี
ความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทาง
วิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถาม
ตางๆ หรือเพือ่ ชีแ้ นะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสงั คมแลว
สถาบันยังไดรบั ประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิม่ พูนความรูแ ละประสบการณของอาจารยอนั จะนํา
มาสูก ารพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพือ่ ใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปน
แหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้
จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบงชี้ที่ 5.1
: ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมเป น ภารกิ จ หลั ก อย า งหนึ่ ง ของ
สถาบัน อุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปน
ระบบ และมีการจัด โครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การให
บริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงั คม และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
ตามเกณฑขอ 2 และขอ 3
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
: กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่
สนองความตองการและเปนทีพ่ งึ่ ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยาง
มีคุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชน
หรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
และ (3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพือ่ การเรียนรูแ ละเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

79

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมถื อ เป น พั น ธกิ จ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของสถาบั น
อุดมศึกษา ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนีใ้ หเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจดุ เนนเฉพาะทีแ่ ตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของ
แตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้
จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้ที่ 6.1
: ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหาร
จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
3. มี ก ารเผยแพร กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต อ
สาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 หรือ 6 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย
ทําหนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตอง
บริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหาร
ความเสีย่ ง การบริหารการเปลีย่ นแปลง การบริหารทรัพยากรทัง้ หมด ฯลฯ เพือ่ สัมฤทธิผลตาม
เปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษารอบสาม พ.ศ. 2553
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 2552-2553
7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบงชี้
จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
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ตัวบงชี้ที่ 7.1
: ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสนับสนุนทีส่ าํ คัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ
สภาสถาบันและผูบ ริหารทุกระดับของสถาบันนัน้ ๆ หากสภาสถาบันและผูบ ริหารมีวสิ ยั ทัศน เปน
ผูน าํ ทีด่ ี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสให
ชุมชนเขามามีสว นรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญ หา และกํากับดูแลติดตาม
ผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
เกณฑมาตรฐาน :
1. สภาสถาบันปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
2. ผูบ ริหารมีวสิ ยั ทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี
สวนไดสวนเสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูล
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท
ที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 7.2
: การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบัน
แหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูใ นสถาบัน ประกอบดวย
การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลก
เปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู
ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัย
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากความรู ทักษะของผูม ปี ระสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผย
แพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอ นื่ ๆ ทีเ่ ปนแนวปฏิบตั ทิ ดี่ มี าพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่
ผานมา ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 7.3
: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสิน
ใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อม
โยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร
การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดาน
ของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความ
พึงพอใจของผูใช
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยาง
นอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 7.4
: ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : เพือ่ ใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสีย่ ง โดยการบริหารและ
ควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้ง
ในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุม คา) เพือ่ ใหระดับความเสีย่ ง และขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการ
เรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบ
งานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับ
สูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจาก
การวิเคราะหในขอ 2
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรา ยแรงขึน้ ภายในสถาบันในรอบ
ปการประเมิน ทีส่ ง ผลกระทบตอชีวติ และความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือ
ตอชือ่ เสียงภาพลักษณ หรือตอความมัน่ คงทางการเงินของสถาบัน อันเนือ่ งมาจากความบกพรอง
ของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสีย่ ง หรือปจจัยเสีย่ งทีไ่ มมปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย
บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบ
ในเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ได แตไมพบแผนการจัดการความเสีย่ งหรือไมพบความพยายาม
ของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว
2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจาก
ปจจัยตางๆ เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ
การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อ
ตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน
3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตร
หรือไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยาง
รุนแรง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
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** หากมีคณะใดคณะหนึง่ ไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนน
การประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน
การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับ
เพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และ
ดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของ
สถาบัน
3. เหตุการณรา ยแรงดังกลาวมีความรุนแรงทีล่ ดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่
ไดกําหนดไวลวงหนา

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญอยางหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษา ไมวา แหลงเงินทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือ
เงินรายไดของสถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายได
จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงิน
ที่สะทอนความตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
ของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจาย
ทัง้ หมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสนิ ถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจา ยทีส่ ถาบันใชสาํ หรับการ
ผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (คาใชจาย)
ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของ
งบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการ
แสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันทีเ่ นนถึงความโปรงใส ความถูกตอง
ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได
ตัวบงชี้
จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวบงชี้ที่ 8.1
: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยาง
มีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุน
ตางๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหราย
ได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ที่สถาบันได
รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ
มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียด
การใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันได
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผน
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปน
ไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ : แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวทีร่ ะบุทมี่ าและใชไปของทรัพยากรทางการ
เงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธ
ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากร
ทีต่ อ งจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออก
มาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใช
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจาก
หนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม
ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
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องคประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญทีแ่ สดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิด
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้
จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบงชี้ที่ 9.1
: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวย
งานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และ
มีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความ
รับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่ รบถวน ประกอบดวย 1)
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจํา
ปทเี่ ปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลให
มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
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6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง
9 องคประกอบคุณภาพ
7. มีสว นรวมของผูม สี ว นไดสว นเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบตั ทิ ดี่ หี รืองานวิจยั ดานการประกันคุณภาพการศึกษาทีห่ นวยงานพัฒนาขึน้
และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3
4 หรือ 5 ขอ
7 หรือ 8 ขอ
9 ขอ
หรือ 6 ขอ
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บทที่ 4

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ

ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธทสี่ อดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสว นรวม
ของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของ
กลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันไดกําหนดปรัชญา
หรือปณิธานอยูแ ลวตัง้ แตเริม่ ตน สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสม
กับสภาพการณในปจจุบนั ของสถาบันหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกใน
สถาบันและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณทเี่ ปลีย่ น
ไป ควรเปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทัง้ ผูบ ริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพือ่ เปน
ทีย่ อมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูค วามรวมมือรวมใจกันปฏิบตั งิ านใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือ
ปณิธานที่ไดกําหนด รวมกัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ
สภาสถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้ง
หลักการและมาตรฐานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชดั เจนวาปรัชญาหรือปณิธาน
และนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นทีไ่ ม
สอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง
1.4 มีการจัดตัง้ คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพือ่ นําสถาบันไปสูค วาม
สําเร็จที่พึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal)
และวัตถุประสงค (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจดุ แข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพือ่ นําไปสูก ารกําหนดกลยุทธทชี่ ดั เจน
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และครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่สถาบัน
กําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อใหเกิด
การยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุง
หวังของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
2.1 มีการชีแ้ จงทําความเขาใจกับผูบ ริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสยั ทัศน กลยุทธ
และเปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน
กลยุทธอยางเปนทางการ
2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงาน
ภายในและมีการมอบหมายอยางเปนทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุทธ
ไปสูแผนปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกบั แผน
ปฏิบัติการประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้ เพือ่ วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบตั กิ ารประจําป
4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ที่จะใช
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบตั กิ ารประจําป ทัง้ นี้ ควรจัดทํา
พรอมกับการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป
4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินการตามตัวบงชีเ้ ขามีสว นรวมในการจัดทําตัวบงชีแ้ ละคาเปาหมาย เพือ่ ใหเกิดการยอมรับ
ของทุกฝาย อันจะนําไปสูค วามรวมมือรวมใจกันปฏิบตั งิ านใหบรรลุผลตามเปาหมายทีไ่ ดกาํ หนด
รวมกัน
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใชเปน
แนวทางการดําเนินงานและสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลา
ที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชีข้ องแผนปฏิบตั กิ ารประจําป อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผน
หรือไม และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร
ในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึง
สาเหตุและนําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชีข้ องแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครัง้
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระเพื่อ
พิจารณาในทีป่ ระชุมผูบ ริหารสถาบันและทีป่ ระชุมสภาสถาบันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครัง้
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา และ
มีการจัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบตั กิ ารประจําปทไี่ ดรบั การปรับปรุงเสนอสภา
สถาบัน

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมและ
ปรับปรุงหลักสูตรและกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม
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และหลักสูตรปรับปรุง คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย ผูท รงคุณวุฒภิ ายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชานั้นๆ
1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ
ในตลาดงานวามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคลองกับนโยบายและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือไม สถาบันมีความพรอมในการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม นอกจากศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการ
วิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหมและคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ
ความคิดเห็นจากบัณฑิตและผูป ระกอบการทีร่ บั บัณฑิตเขาทํางานเพือ่ ใหทราบจุดทีค่ วรปรับปรุง
หลักสูตร
1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผานการพิจารณาตามระบบที่
สถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน
นับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ ขัน้ ตอนการดําเนินงานและการอนุมตั กิ ารปดหลักสูตร
โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผูสมัคร
เรียนนอย หรือหลักสูตรที่องคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน
2.2 เมื่อหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตร ใหเสนอเรื่องผานการอนุมัติของ
คณะกรรมการตางๆ ตามที่สถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ
เปนตน และเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

99

3. ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ หมายถึ ง ต อ งมี ก ารประเมิ น ผล
ตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน” กรณี ที่ ห ลั ก สู ต รใดยั ง ไม มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ
ยังตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขา
วิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตาม
ตัวบงชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การ
บริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให
คําแนะนํานักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีการ
ควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอ
ผูเกี่ยวของและสาธารณชน
3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยางละเอียด
และรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรควรมีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คนในกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร และดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่
เกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนด
เวลาอยางตอเนื่อง

100

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission (OHEC)

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนิน
งานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนิน
งานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู หรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑ
ที่กําหนดอยางนอยทุกปการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด
4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชีท้ กี่ าํ หนดของแตละ
หลักสูตร โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้ วิเคราะหผลการ
ประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมกี ารดําเนินการไดครบถวนทัง้ ขอ 1 ขอ
2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรทีด่ าํ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน
ครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรตามผลการประเมินทีไ่ ดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตร
วิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค 2)
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชา
หรือภาควิชา ควรมีองคประกอบของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหนวยงานภาครัฐหรือภาค
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เอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร เพื่อใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถ
และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานจริงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จ
การศึกษา
7. หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เ น น การวิ จั ย ที่ เ ป ด สอน (ปริ ญ ญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจาํ นวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทัง้ หมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค 1 และ ง)
สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเนนการเปดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษามากกวาระดับปริญญาตรีไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควร
เนนการเรียนแผน ก เพื่อใหสอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุน
การศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพื่อจูงใจนักศึกษา
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก
และปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค 1 และ ง)
สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไมเพียงแตเปดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทีเ่ นนการวิจยั ใหมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทานัน้ แตตอ งดําเนินการใหมี
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ นนการวิจยั มากพอ เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ที กั ษะ
การวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ กี ารวิเคราะหขอ มูลเชิง
ประจักษ
ขอมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลควรครอบคลุมขอมูลที่สําคัญ ดังตอไปนี้
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1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบนั รวมทัง้ ทีต่ อ งการในอนาคต
อยางนอย 5 ปขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน กําหนด
อัตรากําลังทีต่ อ งการเพือ่ การปฏิบตั งิ านตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนด
แผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดีใหเขามาสู
กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน
1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร
ทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน เพื่อใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่สถาบันการศึกษา
กําหนด และสามารถนําความรูท ไี่ ดรบั มาพัฒนางานของตนใหมปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ซึง่ หัวหนา
หนวยงานสามารถประเมินความตองการนี้ได ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies)
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ในระดับตางๆ เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงาน
มีความเขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติ
และทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน
การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอื่นๆ การเขาศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความ
กาวหนาของสายงาน ในรอบปทผี่ า นมา เพือ่ ใชในการมอบหมายงานหรือมีขอ ตกลงในการทํางาน
และใชเพื่อการปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน
1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางที่
ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการ
และความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน และของสถาบัน
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบตั ไิ ว
เปนลายลักษณอกั ษร เพือ่ ใหไดอาจารย หรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาทีก่ าํ หนด และเปนไป
ตามกรอบอัตรากําลังที่สถาบันวางแผนไว
2.2 มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (job
description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job specification) รวมทั้งความสามารถ
(competencies ) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรม
วิธีการทํางานและทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน
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2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการ
กําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณ
การเขา – ออกของบุคลากรแตละกลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสน
ทางเดินของตําแหนงงานที่กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพื่อการสงเสริม
สนับสนุนอยางตอเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศ
การทํางาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน
การสรางบรรยากาศของความสุขในการทํางาน
3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุน และชวยเหลือผูท มี่ ศี กั ยภาพเพือ่ ขอรับรางวัล
ในดานตางๆ เชน ชวยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล
หรืองานธุรการอื่นๆ
3.3 มีการยกยองใหเกียรติผไู ดรบั รางวัลโดยวิธกี ารตางๆ เชน ประชาสัมพันธผลงานที่
ไดรบั รางวัลทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพือ่ เปนเกียรติ พิจารณาความ
ดีความชอบเปนกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวย
เหลือและสนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ
3.5 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน มีชอ งทางการสือ่ สารหลายชองทางระหวาง
ผูบ งั คับบัญชา และผูใ ตบงั คับบัญชา รวมทัง้ ระหวางผูใ ตบงั คับบัญชาดวยกัน เพือ่ ทําใหเกิดความ
รูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพ สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนดานสถานที่ออก
กําลังกาย สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ
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4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะ
ที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคในการเพิ่มความรูและ
ทักษะการปฏิบตั งิ าน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธกี ารติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิข์ องการอบรม
หรือการพัฒนา เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจวาบุคลากรสามารถนําความรูแ ละทักษะทีไ่ ดจากการพัฒนา
มาใชในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนําความรูและ
ทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่อง
มือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เปนตน
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สถาบันจัดใหมกี ารใหความรูด า นจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝง
จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ
5.2 ผูร บั ผิดชอบในการใหความรูด า นจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุง
และพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสนับสนุน
สถาบันจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนด
ไวในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควร
มีความเชือ่ มโยงกับกลยุทธของสถาบัน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
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7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนในระยะตอไป

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตร
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน และ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับความสามารถ
ที่แตกตางและวิธีการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบ
วิธีการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู
รวมทั้งการสรางหรือพัฒนาความรูใหมๆ ดวยตนเอง โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนให
ผูเ รียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบตั จิ ริง ชีแ้ นะแหลงขอมูลความรู จัดการเรียนการสอน
และอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเ พือ่ ใหผเู รียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูท กุ รายวิชา
1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมี
ชัว่ โมงปฏิบตั กิ าร อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศกึ ษาหรือโครงงานหรือวิจยั เรียนรูน อกสถานที่
รวมทั้งฝกงานและฝกประสบการณ
1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญในแตละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุง
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามทีก่ าํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
แตละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย

106

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission (OHEC)

- จุดมุง หมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรูเ มือ่ ผูเ รียนไดเรียนรายวิชา
เสร็จสิน้ แลว โดยเนนพฤติกรรมทีเ่ ปนผลจากการเรียนรู ซึง่ อิงมาตรฐานผลการเรียนรูต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- ลักษณะและการดําเนินการ เปนการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมง
การสอน และการใหคําปรึกษา
- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการอธิบายความรูหรือทักษะที่
รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ที่
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือ
เนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ของหัวขอหรือเนื้อหานั้นๆ
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัย
ที่ใชประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่ชวยเสริมประสบการณจริง
หรือประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน
- การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น การของรายวิ ช า มี ก ารประเมิ น
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความ
เห็นของทีมผูสอน ผลการเรียนรูของผูเรียน และจากการสังเกตการณ เปนตน
2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบ
แรกที่พบผูเรียน
2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินทั้งในระหวางภาค
การศึกษา (formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทกุ หลักสูตรตองมีรายวิชาทีส่ ง เสริม
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดใหมี
ชัว่ โมงปฏิบตั กิ าร อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศกึ ษาหรือโครงงานหรือวิจยั เรียนรูน อกสถานที่
รวมทั้งฝกงานและฝกประสบการณ
3.2 จัดใหมรี ะบบการรายงานพัฒนาการของผูเ รียนทีส่ ะทอนใหเห็นถึงความสามารถ
ในการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
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4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎี
ไปใชในทางปฏิบัติและมีความรูทางวิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากร
ภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการ
บรรยายและเยีย่ มชมหนวยงานหรือสถานทีภ่ ายนอกสถาบัน ใหนกั ศึกษาฝกงานหรือปฏิบตั งิ าน
ในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปนตน
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับ
ผิดชอบอยางตอเนือ่ ง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธกี ารสอนควรวิเคราะหการ
สอนทีผ่ า นมา โดยการทําวิจยั ในชัน้ เรียนวาวิธกี ารสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทัง้ การ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร
5.2 ควรจั ด เวที ก ารสั ม มนา หรื อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ การวิ จั ย และ
ประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนเปนประจําอยางตอเนื่อง
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท กุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษา สถาบันจัดใหมกี ารประเมินความคิดเห็นของผูเ รียนตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอ
และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน
คอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน นําผล
การประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิง่ สนับสนุน
การเรียนรู โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปดวยวา มีการนําการ
ประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอยางไร
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7. มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ ก ารสอนหรื อ
การประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่
ตอไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพือ่ ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
- ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุก
ภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเ รียน และวางแผนปรับปรุงในสวนทีเ่ กีย่ วของ
หรือเสนอการปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรบั การประเมินโดยผูม สี ว นไดสว นเสีย เชน ผูเ รียน
ปจจุบัน และผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและ
กรอบเวลาที่กําหนดทุกปการศึกษา
- ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตร ตาม
หลักฐานจากผลการประเมินของผูเรียน /ของผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา /ของผูประเมินอิสระ
และของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคตามความตองการของผูใ ชบณ
ั ฑิต
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของ
ผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพื่อนําขอมูลมาใช
ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของ
ผูใ ชบณ
ั ฑิตใหมากทีส่ ดุ โดยนําขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
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ระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดวย มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิต
ระหวางผูสอนรวมกัน และเผยแพรใหผูที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกัน
พัฒนานักศึกษา
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใช
หลักสูตร และนําขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการศึกษา และการประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัด
การเรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
กําหนด เพือ่ ใหผสู อนแตละวิชาไดรบั รูแ ละถือเปนภาระหนาทีท่ ตี่ อ งพัฒนาผูเ รียนในทักษะทีจ่ าํ เปน
ของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการ
ระหวางรายวิชา และระหวางการเรียนรูใ นหองเรียนกับนอกหองเรียน ใหผเู รียนไดเรียนรูท งั้ ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได
2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยที่จะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการ
ประชุมวิพากษการจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อใหผูสอนได
ขอมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อนรวมงาน
2.4 มีการวางระบบการประเมินผลทีส่ ะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูข อง
ผูเรียน เนนการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถใน
การเรียนรูขั้นสูง ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบตั ิ
งาน (performance) ของผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูที่ใชวิจัยเปนฐาน
2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนที่จําเปนตองได
รับการพัฒนาเปนพิเศษ
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3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยาง
เพียงพอ
3.2 หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการใชสอื่ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหนักศึกษาและ
อาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรู ในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of
practice) เพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขา
รวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในทีป่ ระชุมระหวางสถาบัน
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการทีเ่ กิดขึน้ ในทีต่ า งๆ ทัง้
ในประเทศและตางประเทศใหนักศึกษารับรู
4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง
ภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน
4.3 หากเปนไปได อาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา
4.4 ในระดับชัน้ เรียน ผูส อนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุน
ใหนักศึกษาสงผลงานวิชาการใหที่ประชุมวิชาการตางๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการสงผลงาน
วิชาการใหไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร
5. มีกจิ กรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนกั ศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
ศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนักศึกษา และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
5.2 มีการกําหนดเงือ่ นไขใหนกั ศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของสถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผล
การเรียน หรือตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
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6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน
หรือหนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค1)
6.1 มีการเชิญหนวยงาน สถาบัน องคกรภาครัฐ และเอกชน ผูใชบัณฑิต หรือ
นักวิชาการมาใหความรู หรือใหขอ มูลเกีย่ วกับประเด็นวิจยั ทีต่ อ งการใหนกั ศึกษาจัดทําเปนหัวขอ
วิทยานิพนธประมาณภาคเรียนละ 1 ครัง้ เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดจดั ทําขอเสนอโครงการวิจยั ทีส่ นอง
ความตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.2 ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานตางๆ ใหนักศึกษาทราบ และมี
การพัฒนาทักษะการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับชวงเวลาของ
การสมัครทุน
6.3 สนับสนุนใหนักศึกษาเสนอขอเสนอโครงการวิทยานิพนธไปยังหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย
6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ อาจมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่
เกี่ยวของกับประเด็นวิจัยของนักศึกษามารวมเปนกรรมการสอบ เพื่อใหรับรูผลงานวิจัย และ
นําผลไปใชประโยชน
6.5 มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ หรือจัดทํา
เปนขาวเพื่อเผยแพรตามสื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอาจจัดทําบทคัดยองานวิจัยเปน
หมวดหมู เผยแพรไปยังสถาบันหรือองคการทีเ่ กีย่ วของ หรือนําออกเผยแพรในชวงโอกาสทีก่ าํ ลัง
เกิดเหตุการณหรือสถานการณที่เปนปญหา และสามารถใชคําตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษา
ผลิตไปชวยชี้แนะแนวทางการแกไขปญหาได
6.6 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิทยานิพนธที่มีบุคคลหรือหนวยงานนําไปใช
ประโยชน โดยอาจใชวิธีการสืบคนการอางอิง หรือการสํารวจดวยแบบสอบถามจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไป
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง)
7.1 ผูสอนอาจมอบหมายใหนักศึกษาอานบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
มีการวิพากษบทความ การสังเคราะหความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตางๆ
7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกีย่ วกับการจัดทําบทความวิจยั
เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการจัดทําบทความ
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7.3 อาจมีการตัง้ คลินกิ ใหความชวยเหลือในการทําบทความวิจยั รวมทัง้ การแปลเปน
ภาษาตางประเทศ
7.4 สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางสวน ที่สามารถตี
พิมพเผยแพรได สงไปยังวารสารตางๆ ในระหวางการทําวิทยานิพนธ
7.5 นําบทความวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมไดรับการคัดเลือกใหตี
พิมพเผยแพรมาเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน และมีการวิพากษเพื่อการเรียนรูรวมกัน

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
1.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพทัง้ ทางกายและ
ทางจิต ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดตอเมื่อนักศึกษา
มีปญหา
1.2 หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม
คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ที่ทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดทั่วถึง มีระบบ
การชวยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุม
ระหวางอาจารยทงั้ ทีเ่ ปนทางการหรือไมเปนทางการ เพือ่ สงตอขอมูลเกีย่ วกับนักศึกษาทีม่ ปี ญ
 หา
ดานการเรียนในกลุม ผูส อนหรือผูร บั ผิดชอบหลักสูตร เนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษา
ในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวาการแกปญหา
1.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยให
บริการหรือใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาที่คอยรับเรื่องรองทุกข
ของนักศึกษาที่ขอใชบริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (hotline) สําหรับให
คําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือนักศึกษาทีม่ ปี ญ
 หาวิกฤติและตองการความชวยเหลือดวน และ
มีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารยที่ปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการ
1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยัง
โรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณีทนี่ กั ศึกษามีปญ
 หาทีร่ นุ แรงเกินความสามารถ
ของสถาบันที่จะดูแลได
1.5 ผูเกี่ยวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือให
คําแนะนําแกนักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ
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1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปน
ระยะๆ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน
1.7 มีการจัดประชุมเพือ่ สรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา
เพื่อรวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา
1.8 มีชอ งทางใหนกั ศึกษาหรือผูเ กีย่ วของไดใหขอ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงการให
บริการ
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
2.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศขอมูล
ขาวสารทีเ่ ปนประโยชนกบั นักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจยั การรับสมัครงาน ขาวสาร
วิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจําเปนตองรู
2.2 มีชอ งทางใหนกั ศึกษาหรือผูเ กีย่ วของไดใหขอ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงการให
บริการ
2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทัง้ ในและนอกสถาบัน เพือ่ เปนแหลงดูงาน
แหลงฝกประสบการณของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียน
รูข องแหลงฝกประสบการณวชิ าชีพ เพือ่ นํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝก
ประสบการณทางวิชาชีพที่เหมาะสมตอไป
3.2 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมวิ ช าการ หรื อ กิ จ กรรมทางสั ง คม โดยให นั ก ศึ ก ษาเป น
ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพื่อฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน
3.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพชีพ
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
4.1 สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต
จดหมายขาว ฯลฯ สําหรับเผยแพรขอ มูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนกบั ศิษยเกา เชน ขอมูลกิจกรรม
การประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใ หมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจยั การรับสมัคร
งาน ขาวสารวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
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4.2 มีการสงขาวใหศษิ ยเการับรูเ กีย่ วกับกิจกรรมทางวิชาการเพือ่ พัฒนาความรูแ ละ
ประสบการณเปนระยะๆ
4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวน
รวมในการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนา
ความรูและประสบการณที่ดีแกนักศึกษาปจจุบัน และสรางเครือขายความสัมพันธระหวาง
นักศึกษาปจจุบนั กับศิษยเกาแลว ยังทําใหศษิ ยเกาและอาจารยไดเรียนรูว ทิ ยาการใหมๆ ในฐานะ
ผูใหและผูรับ
4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ
สําหรับศิษยเกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู
5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตาํ่ กวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
6.1 หนวยงานที่เกี่ยวของในสถาบันระดับภาควิชา ฝาย คณะ หรือสถาบัน มีระบบ
การติ ด ตามประเมิ น ผลการให บ ริ ก ารทุ ก ด า นแก นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย เ ก า มี ก ารมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการประเมินแก
ผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับคณะ สถาบัน
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ
3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการที่อยูในระดับดี หากผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการดานใดทีย่ งั ไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ตํา่ กวา 3.51 คะแนน) ใหทาํ การ
วิเคราะหสาเหตุ ปญหาอุปสรรค เพือ่ หาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ทัง้ นี้ ควรเปดโอกาส
ใหนักศึกษาหรือศิษยเกา มีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุง
การใหบริการดวย
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา
การจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผเู กีย่ วของทราบทุกระดับ และ
มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานที่ยังไมบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด
7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมิน
คุณภาพของการใหบริการทุกดานตามแผนที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพือ่ ศึกษาความพึงพอใจในบริการ
ทีส่ ถาบันจัดใหทกุ ดานอยางนอยปละครัง้ เพือ่ เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบ
การใหบริการในระยะตอไป

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา ทีช่ ดั เจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดย
องคกรนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด และสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา
1.2 มีการกําหนดตัวบงชีค้ วามสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประกอบ
ดวย ตัวบงชีห้ ลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชีเ้ ฉพาะ (ถามี)
ที่นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใชในการติดตามประเมิน
ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
สถาบันมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และ
กําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาระบุตวั บงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพ
ในโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
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3. มีการสงเสริมใหนกั ศึกษานําความรูด า นการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม
ที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย
2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรสงเสริมใหนกั ศึกษาจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก
กิจกรรมวิชาการทีส่ ง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิง่ แวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และ
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันตองสงเสริมการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมทีด่ าํ เนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภทจาก
ประเภทกิจกรรมตอไปนี้ ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสง
เสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยูดวย
3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทัง้ ในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม
ตองจัดทําขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษา
ของสถาบัน) โดยมีคาํ อธิบายเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพทีใ่ ชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวย
สาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะ
ของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และวิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใชประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม
3.4 ผูร บั ผิดชอบควรใหขอ มูลปอนกลับแกนกั ศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา
ขอเสนอโครงการที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
4.1 สถาบันใหนกั ศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบัน และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน
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ในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรมการจัดการความรู (KM: knowledge management) การให
นักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อใหนักศึกษากลุมอื่นรับรู
รวมกัน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ กีย่ วกับวิธกี ารวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชีค้ วามสําเร็จ
การประเมินความสําเร็จ
4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยที่รับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุม
กับสถาบันภายนอก เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และ
สงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน ทัง้ นี้ สถาบันควรให
ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหวางสถาบันดวย
4.3 ในแตละป สถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางสถาบัน
มีการจัดเวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรม หรือ
นําเสนอผลการจัดกิจกรรมของแตละสถาบัน รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นประสบการณในการใชระบบ
การประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.4 อาจมีการรวมมือกันเพือ่ สรางชองทางการเผยแพรกจิ กรรมการพัฒนานักศึกษา
ระหวางสถาบัน มีการรวมตัวกันเปนเครือขายสถาบัน เพื่อเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผูร บั ผิดชอบอาจเปนการทํางานรวมกันของอาจารย
และนักศึกษาระหวางสถาบัน
5. มี ก ารประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
นักศึกษา
5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามตัวบงชี้ที่กําหนด
5.2 สถาบันกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงาน
ผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห เพื่อใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
ในแตละรอบป
5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบ
ประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 สถาบันมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพื่อจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาในปตอไป
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6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา
6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาและผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะหคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติในดานที่ยังไมบรรลุผลเทาที่ควร
6.2 สถาบันนําเสนอผลใหผูเกี่ยวของทุกระดับรับรู และมีการระดมความคิดในการ
พัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรม
นักศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนด
หนวยงาน บุคคลหรือกลุมบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมิน
และปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอเพื่อบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน
1.2 การบริหารงานวิจยั และงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการบริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย
เพื่อใหสามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจาก
การจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรือ
งบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกใหปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เชน 1) การกําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย
2) การกําหนดใหนกั ศึกษาระดับปริญญาตรีทาํ โครงการวิจยั หรืองานสรางสรรค ซึง่ เกีย่ วของกับ
งานวิจยั หรืองานสรางสรรคของอาจารย 3) การกําหนดใหนกั ศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยาย
หรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนาในงานวิจัยของอาจารย หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะ
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หรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) หรือเขารวมการจัดแสดงงานสรางสรรคของ
อาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของนักศึกษา หรือ
สงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจยั และงานสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ
5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัด
การเรียนการสอน เปนตน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยา
บรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย
3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะหกําลังคน
วางแผน และรับเขาบุคคล (ทั้งอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศ
และตางประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน
ทําการกําหนดกฎเกณฑ แนวทางกํากับ และสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
และตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
โดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจนที่ตองปฏิบัติ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจยั ผานกระบวนการทีเ่ หมาะสมกับประสบการณของแตละ
กลุม บุคคล กรณีนกั วิจยั รุน ใหมอาจเริม่ จากการฝกอบรม การทํางานวิจยั หรืองานสรางสรรคโดย
ไดรับการแนะนําหรือการรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขารวมประชุมวิชาการ การชวยให
คําปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางาน
ในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ เปน
แนวทางหนึ่งที่ทําใหไดรับความรูและประสบการณที่มีคุณคา
อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ คือ
การสงเสริมการทํางานวิจยั เปนทีมทีป่ ระกอบดวยนักวิจยั อาวุโส นักวิจยั ระดับกลาง นักวิจยั หรือ
นักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูช ว ยวิจยั ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสามารถทํางานวิจยั
อยางลุมลึกและตอเนื่อง
3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของแกอาจารย
และนักวิจยั ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด
3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการใหรางวัล
สําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆในสถาบันใหเหมาะสม
และจูงใจแกการคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เปนตน
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4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังนั้น
สถาบันจึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพื่อใหนักวิจัย
เหลานี้มีโอกาสสรางผลงาน ที่สามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอกสถาบันในโอกาสตอไป
สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดใหมีระบบ
สนับสนุน เชน การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ทั้งแหลง
ทุนภายในประเทศและตางประเทศ ที่อาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว
นอกจากนัน้ อาจจัดใหมคี ณะผูเ ชีย่ วชาญเปนพีเ่ ลีย้ งตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจยั ของอาจารย
และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหลงทุนตางๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลานั้นให
เหมาะสม เพื่อมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจยั หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน
สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ
ทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมการวิจัย ดังนี้
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุน
การบริหารงานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถผลิตผล
งานระดับสากล หรือผลงานตามความตองการของประเทศ หรือของทองถิ่นอยางตอเนื่อง
นอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในรูปแบบตางๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษาบัณฑิต
ศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) เปนตน
5.2 หองปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทที่เปนจุดเนนของ
สถาบัน ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน ศูนยเครื่อง
มือระดับสูงที่จําเปนที่หลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือ
หากไมมีศูนยเครื่องมือระดับสูงดังกลาว ก็ตองจัดระบบผานเครือขายทั้งในและตางประเทศให
สามารถเขาใชของหนวยงานอื่นได เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการวิจัยของนักวิจัย
5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร
(hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศษสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

121

การสนับสนุนการไปรวมทํางานวิจยั หรืองานสรางสรรคกบั หนวยงานอืน่ ทีม่ ชี อื่ เสียงทัง้ ในและตาง
ประเทศ ทีส่ อดคลองกับงานวิจยั ของอาจารย โดยเฉพาะในชวงลาเพือ่ เพิม่ พูนประสบการณทาง
วิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารยในมหาวิทยาลัยวิจัย
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดาน
ตอไปนี้
1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทั้งปจจุบันและผลงานที่ผานมา 3) ขอมูล
ดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพรผลงาน
4) ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพยสิน
ทางปญญา 5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยและงานสรางสรรค
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก
ประเด็น
สถาบันจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสมํ่าเสมอ
โดยการมีสวนรวมของอาจารยและนักวิจัย เชน “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย” ทั้ง
ในประเด็น งานวิจัยเสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ
ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา หรือ “การประเมิน
แหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของ
อาจารย และนักวิจยั ในปจจุบนั หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสม
กับความตองการใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของสถาบัน
สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมทีต่ อ งทําเพือ่
การปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ตอง
ใชหากจําเปน กําหนดระยะเวลาทีก่ ารปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนัน้ จึงดําเนินการปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามที่กําหนด
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8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญา
ทองถิน่ หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพือ่ ตอบสนองความตองการของทองถิน่ และสังคม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2)
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ
สรางความรวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธกี ารตางๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศของกลุม
เปาหมาย การสนทนากับกลุมเปาหมายที่สําคัญ (focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับ
องคกรภายนอก การใชขอมูลปอนกลับ (feed back) จากความรวมมือที่มีอยูเดิม
วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีทงั้ การรวมทํางานวิจยั และงานสรางสรรค
บนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือเพื่อตอบโจทยของหนวยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึง
การรวมใชทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ หรือทรัพยากรอื่นๆ

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผล
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุน
การตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่
มี peer review ในประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียน
รายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการ
ตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจยั ของอาจารยและนักวิจยั ทีจ่ ะนําเสนอในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร
งานสรางสรรค 4) การจายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรค ทีไ่ ดรบั การตีพมิ พ
หรือเผยแพร 5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ทั้งนี้การสนับสนุนดังกลาว
อาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของแตละสถาบัน
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจ ากงานวิจยั
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ รวบรวม
คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุม
บุคคลเปาหมายโดยยังคงความเชือ่ ถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนด
ผูรับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย คัดสรรคผลงานที่
นาจะเปนทีส่ นใจของบุคคลทัว่ ไป จัดใหมกี ารสัมภาษณอาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะห
ขอมูลใหเปนความรูที่นาสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเขาใจได จัดหมวดหมูความรูที่ไดให
เหมาะสมตอการเผยแพร
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจ ากงานวิจยั หรืองานสรางสรรคทไี่ ด
จากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
นําองคความรูท ไี่ ดจากการวิเคราะหสงั เคราะหผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรคในขอ 2
เผยแพร สู  ส าธารณชนผ า นสื่ อ ต า งๆ อย า งเป น ระบบในเชิ ง รุ ก โดยเริ่ ม จากการวางแผน
ประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนตลอดจน
การติดตามขอมูลปอนกลับ นอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขาย
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยเชื่อมโยงกับศิษยเกา ชุมชน และองคกรภายนอก
ทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่คาดวาจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัย
หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
4. มีการนําผลงานงานวิจยั หรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรอง
การใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนด
ขัน้ ตอน วิธกี าร และผูร บั ผิดชอบเพือ่ เปนสือ่ กลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวาง
อาจารย และนักวิจัยกับองคกรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรค
ไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรม
และบริการ ทีต่ อ งการรับบริการวิจยั ในเรือ่ งเฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสาน
งานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเริ่ม ประสานงาน หรือสงเสริมการนําผลงานที่เกิด
จากการวิจยั หรืองานสรางสรรคไปสูง านเชิงพาณิชยในลักษณะนิตบิ คุ คล (start – up company)
เปนตน
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5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
สถาบั น หรื อ คณะวิ ช าวางแนวทาง ขั้ น ตอน และหลั ก เกณฑ ตลอดจนกํ า หนด
ผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของ แกอาจารย นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขาย
ผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรค ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ
ใดๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของ
อาจารย นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจที่เปน
ผลจากงานวิจัย โดยเปนหลักเกณฑที่โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกฝาย
6. มี ร ะบบและกลไกส ง เสริ ม การจดสิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร และมี ก ารยื่ น
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู และ
อํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยในประเด็น
ตางๆ เชน 1) การใหความรูและคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดย
การฝกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกใหคําปรึกษา 2) ชวยรางคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร
หรืออนุสทิ ธิบตั รตอกรมทรัพยสนิ ทางปญญาหรือสํานักงานเทียบเทาในตางประเทศ 3) ประสาน
งานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดานตางๆ
ที่สัมพันธกับพันธกิจของสถาบัน มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุคลากรทุก
ระดับมีความพรอมทัง้ ในดานความรู ความเชีย่ วชาญ เวลาและจิตแหงการบริการ (service mind)
ในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณ
สนับสนุนและจัดทําระเบียบของการใหบริการ กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรให
ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหวางภาระงานดานตางๆ ซึ่งจะเปนการสราง

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

125

แรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเนนของสถาบัน
ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสู
การปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานํา
ความรูไปจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มีการนํา
ผลการวิจยั ไปสูก ารใชประโยชนจริงทีต่ อบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ
2) นําความรู ประสบการณ จากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรู
ใหมผานกระบวนการวิจัย เปนตน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และ
นักศึกษา ซึ่งเปนทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของ
สถาบัน ความรวมมือรวมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการที่
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนดไว
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ไดอยาง
สมํ่าเสมอและเปนรูปธรรม
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุด
เนนของสถาบัน
มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการ
ทางวิชาการตามจุดเนนและความเชี่ยวชาญของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพือ่ การเรียนรูแ ละเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
สถาบันมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับวิชาชีพทีจ่ ะใหบริการ มารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะ
ของการสรางเครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความ
รวมมือกับสถานประกอบการในการนําผลการวิจยั ไปเปนสวนหนึง่ ของการปรับปรุงปญหาทีเ่ กิด
ขึน้ หรือไปใชพฒ
ั นาบุคลากรของสถานประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู ให
คําปรึกษาแนะนําและจัดใหมชี อ งทางในการสือ่ สาร ทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม
หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวา
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม มีการประเมินผลที่เกิด
กับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรผูใหบริการ ทั้งในดานการนําความรู ความเชี่ยวชาญไปใช
ประโยชน การสื่อสาร การชี้แจงแนะนําใหผูรับบริการและประชาชน
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให
บริการทางวิชาการ
มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ใหบริการ ระบบและกลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการ
ใหบริการ คาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและ
การกํากับคุณภาพของการใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลที่ชัดเจน มีความเปนธรรม
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
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5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสู
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
สถาบั น มี ก ารพั ฒ นาความรู  ที่ ไ ด จ ากการให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
กระบวนการในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผูเรียนดวย จัดให
มีการแลกเปลีย่ นความคิดและเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสือ่ การเรียนรูต า งๆ
รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการบริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณะ

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดระบบและกลไกทางด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู
การปฏิบัติ และมีผลลัพธชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การกําหนดผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ
มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการ
นําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มี ก ารบู ร ณาการงานด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ การจั ด การเรี ย น
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
สถาบันสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวม
กับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัด
โดยองคการนักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน
3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน
มีหอศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู
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ความเชีย่ วชาญดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนือ่ งสมํา่ เสมอ มีการจัดสรร
งบประมาณดานศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสารระดับ
หนวยงาน ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน
3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับ
หนวยงานหรือองคกรอื่น มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง เปนระบบอยางชัดเจน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA
5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นําสูการปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช
ผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสูสาธารณะ
6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญ
เปนวิทยากรหรือเปนที่ประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะและวัฒนธรรมโดย
มีการเผยแพรทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ได
รับการอางอิง เปนที่ยอมรับ
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
1. สภาสถาบันปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฏ
หมาย ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตางๆ
อาทิ ขอบังคับทีว่ า ดวยการบริหารงานบุคคลและผูบ ริหาร รวมทัง้ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณของสถาบัน เพื่อใหทราบถึง
บทบาทหนาที่ที่มีตอสถาบันกอนจะปฎิบัติหนาที่
1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผู
บริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานตอสาธารณชน
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
2.1 ผูบริหารและสภาสถาบัน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทํา
วิสัยทัศน
พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนด
ตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองคกร เชน
การสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน
เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ทิศทางการสงเสริม
การวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการ
หรือผูมีสวนได สวนเสียเชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใช
จายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธของสถาบัน อยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล และ
การรายงานขอมูล กับประโยชนที่จะไดรับ
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2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธ
ใหหนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน
2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผล
การบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว
ในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ
ไดอยางทันการ
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ในการประชุมผูบริหารอยางนอย ปละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณย่ิงขึ้น พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการ
ดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ
3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของสถาบันอยาง
ครบถวน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือ
ปรับแผนการดําเนินงานในรอบปถดั ไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผาน
การสื่อสารภายใน โดยใชสื่อตางๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย
4. ผูบ ริหารสนับสนุนใหบคุ ลากรในสถาบันมีสว นรวมในการบริหารจัดการ ใหอาํ นาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง
4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบ
อํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัว พรอมกับ
มีการกํากับ และตรวจสอบเพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คุมคา และมีความเสี่ยงอยูระดับในที่ยอมรับได
4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอ
บุคลากรเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการ โครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (lean organization) เปนตน
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5. ผูบ ริหารถายทอดความรูแ ละสงเสริมพัฒนาผูร ว มงานเพือ่ ใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผูบ ริหารมีการถายทอดความรูแ กผรู ว มงาน โดยเนนการเพิม่ ทักษะในการปฏิบตั ิ
งานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอน
งานที่หนางาน (on – the – job training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู และถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู การสรางเครือขายชุมชนนักปฎิบัติ (community of practices) เปนตน
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
6.1 ผูบ ริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครือ่ งมือในการบริหารการดําเนินงานของ
สถาบันใหไปสูท ศิ ทางทีก่ าํ หนดรวมกันระหวางผูบ ริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยใหสอดคลอง
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผู  บ ริ ห ารมี ก ารดํ า เนิ น งานภายใต ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลโดยเฉพาะในประเด็ น
การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสให
มีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผล
การทํางานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป
6.4 ผู  บ ริ ห ารมี ก ารติ ด ตามผลการควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
การตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบัน
เปนประจําทุกป
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบ ริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารตามที่ระบุไว
ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัตขิ องสถาบัน และขอบังคับมหาวิทยาลัยทีว่ า ดวยการบริหารงาน
บุคคลผูบริหาร และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทํารวมกันระหวาง
สภาสถาบันและผูบริหาร
7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กลาวคือ
ใชหลักการทีม่ งุ เนนการใหขอ เสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงสถาบันใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง
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7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหาร
งาน อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันในโอกาสที่
เหมาะสม

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจยั
1.1 สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธของสถาบัน วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดที่ตองการ เพื่อ
นํามาใชในการกําหนด แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลอง
กับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย
1.2 บุคคลทีเ่ กีย่ วของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนางาน ที่กํากับดูแล
ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมทั้งดานอื่นๆ ที่เปนไป
ตามอัตลักษณของสถาบัน
1.3 สถาบันควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรูที่สถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ เชน
เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome)
เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เปนตน
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
2.1 กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย อยางนอยควรเปนบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
เชน คณาจารย หรือนักวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมทั้งดานอื่นๆ ที่สถาบัน
มุงเนน
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2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของ
อาจารยหรือนักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยที่สะทอนอัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใช
ในกระบวนการจัดการความรูใหไดองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ
และผลงานทางดานวิจัย รวมทั้งผลงานดานอื่นๆ ที่สถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรม อยางสมํ่าเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกับเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
3.2 สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน
เชน การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทั้งระหวางหนวยงาน
ภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง
โดยการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
4.1 มีการกําหนดผูร บั ผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูท งั้ ทีม่ อี ยูใ นตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมู
เพือ่ ใหบคุ ลากรกลุม เปาหมายทีต่ อ งการเพิม่ พูนความรูค วามสามารถเขาถึงแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ไี ดงา ย
4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสือ่ สิง่ พิมพ เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละยกยอง
ใหเกียรติแกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
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5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษา
ที่ผานมา ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติ
งานจริง
5.1 ผู  รั บ ผิ ด ชอบควรวิ เ คราะห ค วามรู  จ ากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากแหล ง ต า งๆ เช น
นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับ
ใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย
5.2 ผูร บั ผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย
5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัด
การความรูมาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน
5.4 ผูร บั ผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิท์ เี่ กิดขึน้ ตามเปาประสงคทกี่ าํ หนดไวในประเด็น
ยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปดวย
ผูบริหารดานระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
1.3 ระบบสารสนเทศที่ นํ า เสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด ว ย
รายละเอียดดังตอไปนี้เปนอยางนอย
- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ
- ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของสถาบัน
- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศ
ที่มีอยูในปจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ ทั้ง hardware software
(system software และ application software) database peopleware
และ facilities อื่นๆ
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- งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ
- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย
อยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศที่นําขอมูล
จากระบบสารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
ระบบทะเบียนประวัติ เปนตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและ
การตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ ปนพันธกิจของสถาบันไดอยางครบถวน ทัง้ ดานการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอื่นๆ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาดวย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
3.1 ผูร บั ผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ ชระบบ รวมทัง้ กําหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมิน
ความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน
3.2 ผูร บั ผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ ชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศ
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว
4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วของตามทีก่ าํ หนด
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
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การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร
และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เปนตน

ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. มีการแตงตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสีย่ ง โดยมีผบู ริหารระดับ
สูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
1.1 มีการแตงตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบ ริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน
นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน หนาทีค่ วามรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมกี ารประชุม
ของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยางสมํ่าเสมอ
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย
3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตางๆ เชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- ความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหาร
การศึกษา

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

137

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาส
เกิดขึน้ และสงผลกระทบตอสถาบันดานชือ่ เสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดาน
ชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ
2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่
เกีย่ วของกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน สภาพแวดลอมทัง้ ภายในและภายนอก
เปนตน
2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได
จากการวิเคราะหในขอ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึง
ความเสี่ยงระดับสูง กลาง ตํ่า ได
3.2 ควรมี ก ารกํ า หนดเกณฑ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งทั้ ง ในด า นของโอกาสและ
ผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิด
เหตุการณเสี่ยงในอดีต หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณ
จากขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสีย่ ง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณ
เสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการ
ศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูง และดําเนินการตามแผน
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการที่จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแกไข
ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความ
เสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สถาบันจะ
เกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจาก
การไมปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุม คา คุณคา)
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภาสถาบัน
5.2 มี ก ารรายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานและประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
การดําเนินงานตอสภาสถาบัน
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลัง
การจัดการ ความเสี่ยงและขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบาย
หรือสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหนวยงานกํากับ

ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไป
ของเงินที่ตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหนาที่ดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใช
ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถาบัน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตอง
ใชซึ่งจะเปนงบประมาณในการดําเนินการตามแผน และ กําหนดแหลงที่มาของงบประมาณ
ดังกลาวซึ่งอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตอง
จัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตาง กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทํางบประมาณประจํา
ปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือ
เงินทุนและเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาและไดรับ
การยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควร
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ไดมีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจ
ของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะ
ทําใหรายไดรายจาย เปนไปอยางเหมาะสม
3. มี ง บประมาณประจํ า ป ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนปฎิ บั ติ ก ารในแต ล ะพั น ธกิ จ และ
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร
สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณ
ประจําปที่แตกตางกันไดแตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จ
แลวกอนที่ที่จะนํางบประมาณประจําปเสนอสภาสถาบันควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของ
เงินตามงบประมาณในดานตางๆดังนี้
- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวในแตละป
มากนอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของสถาบันแลว งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจ
มีความเพียงพอมากนอยเพียงใด
- เมื่ อ วิ เ คราะห ต ามแผนการพั ฒ นาสถาบั น แล ว งบประมาณประจํ า ป สํ า หรั บ
การพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินทีอ่ ยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจา ยและงบดุล
อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หัก
คาใชจายแลวสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใชในกิจกรรมของสถาบันในชวง
ถัดไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร
เปนรายงานที่แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด
มีผลลัพธจากการทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร
5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน
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5.4 มีการวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงิน
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
6.1 สถาบันการศึกษาที่ไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอก
อยูแ ลวควรจัดใหมผี ตู รวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับสถาบันการศึกษา
ของรัฐที่มีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้นหากสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินไมไดเขาตรวจสอบเปนประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบ
เปนประจําทุกป
6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้ง
ผูตรวจสอบภายในอยางเปนทางการ
7. ผูบ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจชวย
ในการติดตามการใชเงิน จัดทํารายงานตางๆทีเ่ ปนสิง่ จําเปนทีผ่ บู ริหารจะตองทราบ และนําขอมูล
มาวิเคราะหสถานะทางการเงินของหนวยงาน
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กําหนด

ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ ที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพทีใ่ ชกนั แพรหลายทัง้ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การ
ตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและ
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

141

1.3 มีการกําหนดผูร บั ผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพือ่ ผลักดัน
ใหมีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา
จนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรือ่ งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ ริหารสูงสุดของสถาบัน ตองใหความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุก
ภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอม
ทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา
ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อใหไดคุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด
2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ที่ใชเปนกรอบในการดําเนิน
งานของสถาบันเพิม่ เติมตามอัตลักษณของตนเอง แตทงั้ นีต้ อ งไมขดั กับมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 ตัวบงชีท้ เี่ พิม่ เติมขึน้ ตามอัตลักษณของสถาบันควรชีว้ ดั คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
ครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ
3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับคุณภาพ
ตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
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4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบ
ดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาตามกํ า หนดเวลา โดยเป น รายงานที่ มี ข  อ มู ล ครบถ ว นตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณครบ
ถวน โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบัน
พิจารณา พรอมทั้งเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน
ในแตละป โดยสงรายงานใหตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผล
ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผล
จากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนิน
การหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนิน
งานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
สถาบันควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถ
ใชรว มกันไดทงั้ ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเปนระบบทีส่ ามารถเชือ่ มตอ
กับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน
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7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรสงเสริมใหนกั ศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสว นรวม
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใช
บัณฑิตและผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือชุมชน
ผูรับบริการทางวิชาการของสถาบัน ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบ
ของการรวมเปนกรรมการ การรวมกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือ
การใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพ เปนตน
8. มีเครือขายการแลกเปลีย่ นเรียนรูด า นการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน
8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ทั้งในสวนของระดับ
สถาบันหรือคณะวิชา และในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และมีพัฒนาการดานตางๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทํางาน
รวมกันอยางตอเนื่อง
9. มีแนวปฏิบตั ทิ ดี่ หี รืองานวิจยั ดานการประกันคุณภาพการศึกษาทีห่ นวยงานพัฒนา
ขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ในแตละกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดีใหกับ
สาธารณชน และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน
9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 5

การวิเคราะหตัวบงชี้ตาม
องคประกอบคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
มุมมองดานการบริหารจัดการ

1. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ
9 ดาน
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให
บริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอยางนอย
อีก 5 ประการที่จะสนับสนุนใหการขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเปาหมายได คือ 1) ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหาร
และการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่ง
พันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเขาดวยกันอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง จึงจะสงเสริมใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 9 ดานที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ไดแก 1) ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 4) การวิจยั 5) การบริการทางวิชาการแกสงั คม 6) การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
ดังนัน้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได
กําหนดตัวบงชี้ภายใตองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน ดังมีรายละเอียด
ปรากฏในบทที่ 3 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละแหง ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชีท้ ใี่ ชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ
จํานวนตัวบงชี้
องคประกอบคุณภาพ
1. 1.ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงคและ
แผนดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต

ปจจัยนําเขา
-

ตัวบงชี้ที่ 2.2,
2.3 และ 2.5

3. กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
4. การวิจัย

ตัวบงชี้ที่ 4.3

5. การบริการทางวิชาการ
แกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ

-

8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
รวม

-
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-

4

กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1

ผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ 16 และ17

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

1+18

รวม
1+2

8+5

2
3+3
2+3
1+2
4+2
1
1+1
23+18
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2. ตัวบงชีเ้ พือ่ การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 34 กํ า หนดให ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ห น า ที่ พิ จ ารณาเสนอมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น จึงไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึง่ ถือไดวา เปนมาตรฐานการอุดมศึกษา
ฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 ดาน ไดแก มาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสราง
และพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุขทัง้ ทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและ
ประยุกตใชความรูเ พือ่ พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบตั งิ านและสรางงานเพือ่ พัฒนาสังคมใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล
2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของ
ตนเองอยางถูกตองเหมาะสม
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษา
อยางมีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทาง
วิชาการ มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
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1) มีการบริหารจัดการบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน
สอดคลองกับความตองการทีห่ ลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ
2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมกี ารจัดการศึกษาผานระบบ
และวิธีการตางๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน
3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลัง
จากทุกภาคสวนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนทีท่ นั สมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการ
ที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
แบบเนนผูเ รียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูแ ละการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจยั
เปนฐาน มีการประเมิน และใชผลการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ รียน และการบริหารจัดการหลักสูตร
ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน
2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดน
ความรูแ ละทรัพยสนิ ทางปญญาทีเ่ ชือ่ มโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิง่ แวดลอม
ตามศักยภาพของประเภทสถาบันมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทัง้
ในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาติ
3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของ
สังคมตามระดับความเชีย่ วชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบัน
อุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและ
ความยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ
4) มีการอนุรกั ษ ฟน ฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวฒ
ั นธรรม ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่
เสริมสรางความรู ความเขาใจ และความภาคภูมใิ จในความเปนไทย มีการปรับใชศลิ ปะ วัฒนธรรม
ตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูต ามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสูส งั คม
ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญา
ทองถิ่นและเทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู
2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง
อันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู
ดังนัน้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละ
ดาน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันแตละแหง ดังปรากฏในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

ตัวบงชี้ดาน
ปจจัยนําเขา
-

2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดาน
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ ตัวบงชี้ที่ 2.2, 2.3,
การบริหารการอุดมศึกษา 2.5 และ 4.3
3. มาตรฐานดานการสราง
และพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู
รวม

-

4

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ
-

ตัวบงชี้ดาน
รวม
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ
ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
1+4
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1,2,3
และ 4

ตัวบงชี้ที่ 1.1, 2.4,
7.1, 7.3, 7.4, 8.1
และ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.6,
2.7, 3.1, 3.2, 4.1,
5.1, 5.2, และ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
และ 7.2

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12
และ 13

7+2

ตัวบงชี้ สมศ. ที่
8,9,10,11, 14, 15,
16,17 และ18
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5,6
และ 7

13+9

18

1+18

23+18
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3. ตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
การดําเนินงานอยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ทัง้ 4 ดาน
คือ ดานนักศึกษาและผูม สี ว นไดสว นเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร
การเรียนรู รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
ลงในมุมมองดานตางๆ ที่กลาวขางตน ดังปรากฏในตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหาร
จัดการ
มุมมองดานบริหาร
จัดการ

ตัวบงชี้ดาน
ปจจัยนําเขา

1. ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

-

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ

ตัวบงชี้ดานผลผลิต
หรือผลลัพธ

ตัวบงชี้ที่ 2.6, 2.7, ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
7+7
3.1, 3.2, 5.1,
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1,2,3,
และ 5.2
4,8,9 และ18

2. ดานกระบวนการภายใน

ตัวบงชี้ที่ 2.5

ตัวบงชี้ที่ 1.1, 2.1, ตัวบงชี้ สมศ.
2.4, 4.1, 6.1, 7.1, ที่ 10,11,12,13,15,
7.3, 7.4 และ 9.1 16 และ17

3. ดานการเงิน

ตัวบงชี้ที่ 4.3

ตัวบงชี้ที่ 8.1

4. ดานบุคลากร
การเรียนรูและนวัตกรรม

ตัวบงชี้ที่ 2.2
และ 2.3

ตัวบงชี้ที่ 4.2
และ 7.2

รวม
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4

รวม

18

-

10+7

2

ตัวบงชี้สมศ.ที่ 5,6,7
และ 14

4+4

1+18

23+18
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4. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจดั ทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุม
สถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนีป้ ระกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน
อุดมศึกษา และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแลวใน
บทที่ 1 ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบัน
เฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย
เฉพาะระดับปริญญาเอก
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน และมาตรฐานยอยอีก
มาตรฐานละ 4 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐาน
ยอยดานตาง ๆ 4 ดาน
1.1) ดานกายภาพ
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี
มีหองครบทุกประเภท พื้นที่ใชสอยที่ใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภท
มีจาํ นวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และ
จํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑพื้นที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้ง
ตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และ
คอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
หรือความจําเปนอยางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
1.2) ดานวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษามีศกั ยภาพและความพรอมในการปฏิบตั ภิ ารกิจดานวิชาการ
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง
ความตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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การศึกษาที่ดี สามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวิชาการที่
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียน
การสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ
1.3) ดานการเงิน
สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนก
ตามกองทุน มีแผนการเงินทีม่ นั่ คง เปนหลักประกันไดวา สถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตาม
พันธกิจและเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและผูใชบริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดง
ถึงการไดมาของรายได รายรับ การจัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรม
อยางชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใตการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง มีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านควบคูไ ปกับการใชเงินทุกประเภท และมีระบบ
การติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ
1.4) ดานการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถายทอด
วิสัยทัศน คานิยม ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
และพันธกิจที่กําหนดไว โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสนิ การบริหารสวัสดิการทีจ่ ดั ใหกบั นักศึกษา
และบุคลากรทุกระดับ รวมทัง้ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายทีก่ าํ หนดไว มีการเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของ
สภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบ ริหารทุกระดับสูป ระชาคมภายในสถาบันและภายนอก
สถาบัน ภายใตหลักธรรมาภิบาลทีป่ ระกอบดวย หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลัก
การตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา
2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย
มาตรฐานยอยดานตาง ๆ 4 ดาน
2.1) ดานการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละจํานวนตรง
ตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบัน
ผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอ
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สนเทศที่ชัดเจน เผยแพรตอสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย
ที่สงเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษา
2.2) ดานการวิจัย
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจยั อยางมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ
และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหาร
จัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย
สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจยั กับหนวยงานภายนอกสถาบันเพือ่ ใหไดผลงานวิจยั ผลงาน
ประดิษฐ และงานริเริ่มสรางสรรคที่มีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
2.3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้ง
ในวงกวางและกลุม เปาหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงทัง้ ในและตางประเทศ ซึง่ อาจใหบริการโดยการใช
ทรัพยากรรวมกันทัง้ ในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ การใหคาํ ปรึกษา
การศึกษาวิจยั การคนควาเพือ่ แสวงหาคําตอบใหกบั สังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นตาง ๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการ
นี้สามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ให
ผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพือ่ ใหเกิดองคความรูใ หม
2.4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ทั้งใน
ระดับหนวยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหศลิ ปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึง่ ของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม
เพือ่ ใหผเู รียนและบุคลากรของสถาบันไดรบั การปลูกฝงใหมคี วามรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความ
ซาบซึง้ และมีสนุ ทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครือ่ งจรรโลงความ
ดีงามในการดํารงชีวติ และประกอบอาชีพ มีวถิ ชี วี ติ ทีป่ รารถนาและเรียนรูว ธิ กี ารจัดการวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของสถาบัน
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ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา จึงสามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษายอยแตละดาน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละแหง ดังปรากฏในตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจัด
การศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ

ตัวบงชี้ดาน
ปจจัยนําเขา

ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.2
และ 2.3

(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ

(3) ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม
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ตัวบงชี้ที่ 2.1,2.4,2.6 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14

1
5+1

ตัวบงชี้ที่ 2.7, 3.1
และ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
รวม

รวม

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ

ตัวบงชี้ที่ 8.1
1
ตัวบงชี้ที่ 1.1, 7.1, 7.2, ตัวบงชี้ สมศ.ที่
6+5
7.3, 7.4 และ 9.1
12,13,15,16 และ 17

2. มาตรฐานดานการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบัน
อุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย

ตัวบงชี้ดาน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

4

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบงชี้ สมศ. ที่
1,2,3 และ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1 และ 4.2 ตัวบงชี้ สมศ.ที่
5,6 และ 7

4+4
3+3

ตัวบงชี้ที่ 5.1 และ 5.2 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8,9 2+3
และ 18
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10 1+2
และ 11
18
1+18
23+18
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รายการอางอิง
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กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. กฎกระทรวงวาดวยการขอใหรบั รองและการรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551.
กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกี ารประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553. ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนที่ 23 ก วันที่ 2 เมษายน 2553.
หนา 22-35
กระทรวงศึกษาธิการ. 2552. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552.
กระทรวงศึกษาธิการ. 2549. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2549.
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2551.
กองบริการการศึกษา, สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2543. มาตรฐานกิจการนักศึกษา.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกั ดิแ์ ละคณะ. 2548. รายงานการวิจยั การสังเคราะหองคความรูเ กีย่ วกับ
การจัดการเรียนรูท เี่ นนตัวผูเ รียนเปนสําคัญ ตัง้ แต พ.ศ. 2542-2547” รายงานการวิจยั เสนอตอ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
ชาญณรงค พรรุงโรจนและคณะ. 2548. ดั ช นี บ  ง ชี้ แ ละเกณฑ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพด า น
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม : รายงานการวิจยั เสนอตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). กรุงเทพฯ : โรงพิมพสแควรปริน๊ ซ 93 จํากัด.
ไพฑูรย สินลารัตน. 2549. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย. รายงาน
การวิจัยเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
วิจิตร ศรีสอาน. 2518. หลักการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี. 2542. พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545.
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

155

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. 2550. กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565). กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2552. คูม อื การจัดระดับการกํากับดูแลองคการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (Good Governance
Rating). กรุงเทพฯ : บริษัท พรีเมียร โปร จํากัด.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2552. คูม อื นโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ .ี
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2541. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2552. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
(พ.ศ. 2551-2554).
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 2549. คูมือ
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จํากัด.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. 2548. มาตรฐานการศึกษาของชาติ.
กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด สหายบล็อกและการพิมพ.
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2549.
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ. กรุงเทพฯ : หางหุนสวน
จํากัด ภาพพิมพ.

ภาษาอังกฤษ
Mackinnon,K.R. S.H.Walker & D.Davis. 2000 . Benchmarking Manual for Australia
Universities, Higher Education Division, Department of Education. Training
and Youth Affairs.

156

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission (OHEC)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
(4) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการดํ า เนิ น การของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
ปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
หมายเหตุ
1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค
ของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานทีส่ งู ขึน้ เพือ่ การยกระดับมาตรฐานของ
ตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ทัง้ นี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุก
ระดับคุณวุฒติ อ งมีผลการดําเนินการทีบ่ รรลุตามเปาหมายตัวบงชีท้ งั้ หมดอยูใ นเกณฑดจี งึ
จะไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึง่ มีระบบการสอบซอม
อนุโลมใหปรับตัวบงชี้ในขอ 4 และขอ 5 เปนดังนี้
ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดําเนิน
การของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน
60 วัน หลังสอบซอมใหครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปดสอน
ขอ 5 จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.7 หลั ง สิ้ น สุ ด
ปการศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซอม
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ภาคผนวก ข

แบบรายงานผลการประเมิน
ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน

ตัวบงชี้คุณภาพ

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน1
คะแนนการประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(ตามเกณฑสกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 17
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
1

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือ
ระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน1
คะแนนการประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(ตามเกณฑสกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 6
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9
1

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือ
ระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน1
คะแนนการประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(ตามเกณฑสกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15

1

นํ า คะแนนที่ ไ ด จ าก
23 ตัวบงชี้ของ สกอ.
มาเฉลีย่ และบันทึกไว

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือ
ระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

องคประกอบ

ประเภทสถาบัน

I

P

O

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
รวม

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ

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

ผลการประเมิน

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

หมายเหตุ

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ผลการประเมิน

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานอุดมศึกษา

ประเภทสถาบัน

I

P

O

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
รวม

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

ตาราง ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.00
4.51 - 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

หมายเหตุ

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
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ผลการประเมิน

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมุมมอง

ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม

ดานการเงิน

ดานกระบวนการภายใน

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย

I

P

O

รวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

มุมมองดานการบริหารจัดการ

ประเภทสถาบัน

ตาราง ส 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ

0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.00
4.51 - 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

หมายเหตุ

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

ตาราง ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

I

P

O รวม

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันทีเ่ นนการวิจยั ขัน้ สูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการประเมิน

0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.00
4.51 - 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจัด
การศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ

หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้
สมศ.ที่ 15
มาคํานวณ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบัน
อุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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1

เปาหมาย

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ
(เกณฑสกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก
ที่ที่ระบุใน SAR)

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวนหรือ
ระบุเปนขอ

ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8

ตัวบงชี้ที่ 2.3

ตัวบงชี้ที่ 2.2

ตัวบงชี้ที่ 2.1

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 16
ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 17

ตัวบงชี้คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
ตัวหาร
(%หรือสัดสวน)

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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1

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ
คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก
ที่ที่ระบุใน SAR)

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน
หรือระบุเปนขอ

ตัวบงชี้ที่ 4.2

ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 4.1

ตัวบงชี้ที่ 3.1

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 14

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 4

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 3

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 2

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 1

ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
ตัวหาร
(%หรือสัดสวน)

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตอ)
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คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ
คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก
ที่ที่ระบุใน SAR)

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 10
1
ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน
หรือระบุเปนขอ

ตัวบงชี้ที่ 6.1

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 18

ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 8
ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 9

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 7

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 6

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 5

ตัวบงชี้ที่ 4.3

ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
ตัวหาร
(%หรือสัดสวน)

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตอ)
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1

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ
คะแนนประเมิน

นําคะแนนที่ไดจาก 23 ตัวบงชี้ของ สกอ.
มาเฉลี่ยและบันทึกไว

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก
ที่ที่ระบุใน SAR)

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน
หรือระบุเปนขอ

ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 11
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 12
ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 13
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ สมศ.ที่ 15

ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
ตัวหาร
(%หรือสัดสวน)

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตอ)
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องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

องคประกอบคุณภาพ

I

P

O

รวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.00
4.51 - 5.00

ผลการประเมิน
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

หมายเหตุ
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ผลการประเมิน

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 2 ข

มาตรฐานที่ 2 ก

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานอุดมศึกษา

I

P

O

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
รวม

ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.00
4.51 - 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

หมายเหตุ
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ผลการประเมิน

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมุมมอง

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม

3. ดานการเงิน

2. ดานกระบวนการภายใน

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.00
4.51 - 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

หมายเหตุ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

I

P

O รวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตาราง ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.00
4.51 - 5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

หมายเหตุ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ
นายถนอม อินทรกําเนิด

ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นายสุเมธ แยมนุน)
ศาสตราจารยชาญณรงค พรรุงโรจน
รองศาสตราจารย คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
นายพานิช เหลาศิริรัตน

กรรมการและเลขานุการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(รองศาสตราจารยกําจร ตติยกวี)

ผูชวยเลขานุการ

เจาหนาทีส่ าํ นักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(นางวราภรณ สีหนาท)
(นางอรสา ภาววิมล)
(นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย)
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คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(รองศาสตราจารยกําจร ตติยกวี)
ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร

ประธานอนุกรรมการ

ศาสตราจารยวุฒิชัย ธนาพงศธร

อนุกรรมการ
ศาสตราจารยสุวิมล วองวาณิช
ศาสตราจารยบวรศิลป เชาวนชื่น
รองศาสตราจารยศรีสมรัก อินทุจันทรยง
ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ อัครประถมพงศ
นายชูศักดิ์ เตชะวิเศษ

เลขานุการ

ศาสตราจารยชัย จาตุพิทักษกุล
รองศาสตราจารยสมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย
ผูชวยศาสตราจารยจินดา งามสุทธิ
ผูชวยศาสตราจารยปรานี พรรณวิเชียร
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา
(นางวราภรณ สีหนาท - 30 ก.ย. 2553)
(นางอรสา ภาววิมล 1 ต.ค. 2553-ปจจุบัน)
เจาหนาทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย)
(นางสาวนพรัตน ประสาทเขตการณ)
(นายเมธัส บรรเทิงสุข)
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