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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ประวัติความเปนมา และการพัฒนาวิทยาลัย
พ.ศ. 2515
เพื่อตอบสนองขอเรียกรองของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ใหตั้งสถาบันอบรมบาทหลวงคาทอลิกขึ้น
ในแตละประเทศ สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหเปดสามเณราลัยใหญ
ขึ้นที่ เลขที่ 20 หมู 6 ถนนเพชรเกษม กม. 29 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยใชชื่อวา “สามเณราลัยแสงธรรม (LUX MUNDI MAJOR SEMINARY)”
2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518
ทําพิธีเปดสามเณราลัยแสงธรรมอยางเปนทางการ พรอมทั้งการกอกําเนิด “วิทยาลัยแสงธรรม
(Saengtham College)” เพื่อเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
19 เมษายน พ.ศ. 2519
ทบวงมหาวิท ยาลั ย อนุญ าตใหเ ป ดวิ ท ยาลัย แสงธรรม เป น สถาบั น ระดั บ อุด มศึ ก ษา เป ด สอน 2
หลักสูตรใน 2 คณะวิชา คือ คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และคณะ
ศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
ทบวงมหาวิทยาลัยไดรับรองมาตรฐานการศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตร และคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ไดรับรองคุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา และ ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
เทววิทยา ใหมีศักดิ์ และสิทธิ์เทียบเทามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ เมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2522
ปการศึกษา 2536
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยไดโอนหนวยงาน ศูนยวิจัยคนควาศาสนา
และวัฒนธรรม เปนองคกรหนึ่งของวิทยาลัย ภายใตการดําเนินงานของคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม
ปการศึกษา 2537
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา เปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา
และศาสนา และไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
ปการศึกษา 2538
เริ่มใชหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา และไดรับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
ปการศึกษา 2541
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาเทววิทยา ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงทั้งสองหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา
2542 และสํานักงาน ก.พ. รับทราบ
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ปการศึกษา 2543
เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคริสตศาสนศึกษา ในคณะศาสนศาสตร เพื่อผลิตบุคลากร
ครูในสาขาวิชาดานศาสนา ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติใหดําเนินการไดตั้งแตปการศึกษา 2543
1 มิถุนายน พ.ศ. 2545
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคริสตศาสนศึกษา
1 พฤษภาคม พ.ศ.2546
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรทั้งสามหลักสูตร
โดย เริ่มใชหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2547
29 มกราคม 2552
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรมอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทั้งสามหลักสูตร โดยเริ่มใช
หลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2552
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรมอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
โดยเริ่มใชหลักสูตรฯ ในปการศึกษา 2553

1.2 ที่ตั้งสถานศึกษา / อาคารสถานที่
วิทยาลัยแสงธรรมตั้งอยูที่ เลขที่ 20 หมู 6 ถนนเพชรเกษม กม. 29 ต. ทาขาม อ. สามพราน
จ. นครปฐม บนเนื้อที่ 92 ไร 2 งาน 40 ตารางวา

อาคารเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.1 อาคารเรียน เปนอาคาร 3 ชั้น ประกอบดวยหองประชุม 5 หอง หองเรียน 7 หอง หองโสต
ทัศนศึกษา 1 หอง หองรับแขก 1 หอง หองพักอาจารย 1 หอง หองโถง 1 หอง หองสัมมนา 2 หอง หอง
สุขาชาย 3 หอง และหองสุขาหญิง 3 หอง รวมเนื้อที่ใชสอยทั้งสิ้น 837 ตารางเมตร
3.2 อาคารสํานักอธิการบดี เปนอาคาร 2 ชั้น ประกอบดวย หองอธิการบดี หองรองอธิการบดี หอง
ผูอํานวยการ หองรองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร หองคณบดี หองหัวหนาสาขาวิชา หองหัวหนาแผนก
หองทํางานอาจารย หองประชุมกลุม หองประชาสัมพันธ และหองสุขาชาย หองสุขาหญิง
3.3 อาคารหอสมุด เปนอาคาร 2 ชั้น ชั้นลาง เปนหองรองอธิการบดี ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและ
วัฒนธรรม ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ ฝายกิจการนักศึกษา หองงานการพิมพ หองธุรการวิชาการ
หองการเงินและบัญชี หองอานวารสาร หองปฏิบัติงาน และหองสุขาชาย หองสุขาหญิง รวมพื้นที่ใชสอย 298
ตารางเมตร ชั้นที่ 2 เปนหองอานหนังสือ หองปฏิบัติงานบรรณารักษ หองสารสนเทศระบบอินเตอรเน็ท
หองสุขาชาย หองสุขาหญิง รวมเนื้อที่ใ ชสอยทั้งสิ้น 400 ตารางเมตร รวมพื้น ที่ใ ชสอยทั้งหมดในอาคาร
หอสมุดเปน 698 ตารางเมตร
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อาคารหอพัก
4.1
4.2
4.3
4.4

หอพักนักศึกษา ตึก 1 และ ตึก 2 ขนาด 45 x 11 เมตร 4 ชั้น จํานวน 2 หลัง
หอพักนักศึกษา ตึก 3 ขนาด 9.80 x 46.80 เมตร 4 ชั้น
หอพักนักศึกษา ตึก 4 ขนาด 10 x 48 เมตร 3 ชั้น สรางเมื่อปการศึกษา 2520
หอพักนักศึกษา ตึก 5 ขนาด 10 x 40 เมตร 3 ชั้น สรางเมื่อปการศึกษา 2531

1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม มีปรัญชา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบาย ดังนี้
1. ปรัชญา
แสงธรรมนําปญญาและชีวิต
2. วิสัยทัศน
วิทยาลัยแสงธรรม เปนแหลงความรูที่ใหแสงสวางสองทางชีวิตของมนุษย และจรรโลงคุณงาม
ความดีของสังคมตามหลักธรรมของคริสตศาสนา
3. พันธกิจ
3.1 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาดานวิชาปรัชญาและศาสนาเปนหลัก
3.2 ฝกอบรมจิตใจดวยศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ควบคูไปกับการเรียนการสอน
3.3 คนควาและวิจัยทางวิชาการ เฉพาะอยางยิ่งดานปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.4 บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
4. วัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย
4.1 เพื่อจัดการอบรมศึกษาขั้นอุดมศึกษาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา
4.2 เพื่อสรางบุคลากรและผูนําทางคริสตศาสนา
4.3 เพื่อเปนแหลงเรียนรู และคนควาวิจัยดานปรัชญา ศาสนา และ เทววิทยา
5. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
5.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา เพื่อนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคม
5.2 ผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาที่มีความรู ความสามารถ ใหแกองคกรและสถานศึกษาของ
พระศาสนจักร
5.3 เปนผูนําและเปนแบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมแกบรรดา คริสตชนเพื่อ
เปนพลเมืองดีของประเทศ
5.4 เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดความรู
ความเขาใจที่ถูกตอง ถองแทและลึกซึ้ง รวมทั้งนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
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6. เปาหมาย
1. เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอื่นขององคกรคริสตศาสนา หรือองคกร
อื่นๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอื่นที่สอดคลองกับตําแหนงหนาที่
2. เพื่ อ เป น ศู น ยป ฏิ บัติ ง านค น คว า และวิ จั ย ขององค ก รคริส ต ศ าสนาคาทอลิก ในประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และสังคม
7. นโยบายการจัดการศึกษา
1. นโยบายดานการเรียนการสอน
1.1 ถายทอดความรูเชิงวิชาการซึ่งนอกจากวิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนาที่เปนวิชาหลักแลว
ยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอื่นๆ ที่เอื้อ
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอสถานการณ
1.2 ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนา
เปนตนวาหนาที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ (Sanctifying) การสอนศาสนา (Religiousteaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community ruling)
1.3 ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมดานจิตใจ สติปญญา อารมณ อันเปนคุณสมบัติ
ที่มีคุณคาตอการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกบั มนุษยดวยกันและกับพระเจา และที่สําคัญ
ยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ และสมานฉันทระหวางศาสนา
1.4 ใหความสํา คัญ ตอการพัฒนาศักยภาพของบุค ลากร โดยเฉพาะอยา งยิ่งคณาจารย ผูมี
บทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
2. นโยบายดานการคนควา และการวิจัยทางวิชาการ
2.1 ใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ระหวางวัฒนธรรมไทย
กับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา (Inculturation) ซึ่งมีประเด็นตางๆ อาทิเชน เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ ธรรมเนียมประเพณี ดนตรี และศิลปะทางศาสนา
2.2 ให ค วามสนใจที่ จ ะค น คว า และวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ต า งๆ ทางสั ง คมที่ พึ ง พั ฒ นาหรื อ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
2.3 จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม
3. นโยบายดานการบริการแกสังคม
3.1 ดานวิชาการ
เปดหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับขอความเชื่อ ศีลธรรม
ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนในพระศาสนจักร และในสังคม ฯลฯ
3.2 ดานการอยูรวมกับสังคม
รวมกับชุมชนทองถิ่น และประเทศชาติในการอนุรักษ พัฒนา หรือแกไขปญหาเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ

5

1.4 เปาหมาย เอกลักษณ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคของวิทยาลัย และบทบาท
ของนักศึกษาเพื่อไปสูการเปนบัณฑิตตามอุดมคติ

1. เปาหมาย
วิทยาลัยแสงธรรมมีลักษณะเฉพาะในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional autonomy) เพื่อใหเกิด
คุณภาพภายใน (Internal quality) อยางเต็มที่ โดยมีเปาหมาย เพื่อเตรียมบุคลากรผูนําในคริสตศาสนา ซึ่ง
เรียกวา “พระสงฆ (บาทหลวง) และ นักบวช” ใหเปนผูที่เพียบพรอมดวยความรู ความสามารถในทุกๆ
ดาน เพื่อรับใชพระศาสนจักร สังคม ประเทศชาติ ใหมั่นคงและเจริญกาวหนาบนพื้นฐานของหลักคําสอน
(ธรรมะ) ขององคพระเยซูคริสตเจา และพระศาสนจักรโดยคํานึงถึง
1. เปาหมายของการฝกอบรม (Formation Objectives)
2. วิธีการฝกอบรม (Formation Methodology)
3. มิติตางๆ ของการฝกอบรม (Dimensions of Formation) ซึ่งประกอบดวย
3.1 การอบรมวุฒิภาวะแหงความเปนคน (Human Formation)
3.2 การอบรมดานชีวิตจิต (Spiritual Formation)
3.3 การอบรมดานสติปญญา (Intellectual Formation) ซึ่งหมายถึงดานการศึกษาทั้งหมด และ
ยังกินความรวมไปถึงดานวัฒนธรรม (Culture) และ สังคม (Social) อีกดวย
3.4 การอบรมดานการอภิบาลและแพรธรรม (Pastoral Formation and Mission)
2. เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
นักศึกษา ไดรับการพัฒนาตนแบบบูรณาการ (Integration) เพื่อใหเปนบุคคลที่เพียบพรอมดวย
2.1 ความรูความสามารถทางวิชาการ
2.2 คุณธรรมจริยธรรม
2.3 สามารถเติบโตขึ้นเปนผูนําทางศาสนา
2.4 เปนผูที่รูจักอุทิศตน เสียสละ เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขของปวงชน
นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ตองเปนผูที่เต็มเปยมไปดวยความรูทางวิชาการ คุณธรรม และ
จริยธรรมเป น ผูที่ มี ค วามสามารถถา ยทอดความรู ความสามารถที่ ไ ดรับ มาจากการศึกษาอบรม ทั้ ง
ทางดานฝายโลกและฝายธรรมะ โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบอยางของตนใหกับผูอื่น เพื่อใหสอดคลองกับ
ปรัชญาที่วา “แสงธรรมนําปญญาและชีวิต”
3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัยแสงธรรม
3.1 เปนผูที่เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เปนผูที่มีความรูความสามารถในการเปนผูนําทางดานศาสนา และ ดานจิตใจ
3.3 มุงบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนสุขใหแกสังคมตามหลักธรรมของศาสนา
3.4 ชวยสังคมมิใหหมกมุนในวัตถุนิยม บริโภคนิยม และแมแตปจเจกนิยม
3.5 เปนผูที่มุงรับใชสังคม เพื่อสรางคนใหมีความสุข มีคุณคาและศักดิ์ศรีในการเปนคน และเปน
บุตรของพระเจา
3.6 สรางคุณภาพชีวิตใหแกครอบครัวตนเอง
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3.7 ถายทอดคุณคาของชีวิต
3.8 นําหลักพระธรรมคําสอนของศาสนามาดําเนินชีวิตใหบรรลุความสุขอยางแทจริง
3.9 เนนคุณคาการเสียสละ อุทิศตนตามแบบอยางของพระเยซูคริสตเจาผูยอมพลีพระชนม เพื่อ
ความรอดพนของมวลมนุษย
3.10 มีความรับผิดชอบ จิตใจโอบออมอารี มีน้ําใจ รูจักเลือกและตัดสินใจไดอยางถูกตอง เที่ยงตรง
มีความมั่นคงในจิตใจ รูจักแกไขสถานการณตางๆ ในชีวิตไดอยางดี รูจักวางตัวอยางเหมาะสม
สรางสัมพันธกับบุคคลอื่นดวยความประสานกลมกลืน สามารถรับรูถึงความยากลําบากและ
ปญหาของผูอื่น เสวนากับบุคคลอื่นอยางสนิทสนม มีความไววางใจและใหความรวมมือเปนผูที่
มีศักยภาพที่บรรลุวุฒิภาวะทั้งดานรางกายและจิตใจ
4. บทบาทของนักศึกษาเพื่อไปสูการเปนบัณฑิตอุดมคติ
ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปนบัณฑิตอุดมคติ นักศึกษาพึงปฏิบัติตนดังนี้
4.1 แตงกายถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัย ถูกกาลเทศะ สะอาดและดูสบายตา
4.2 ตรงตอเวลา มีวินัยในตนเอง เชน เขาเรียนตรงเวลา เลิกชั้นเรียนพรอมอาจารย สงงานที่ไดรับ
มอบหมายในเวลาที่กําหนด
4.3 ซื่อสัตย จริงใจ เชน มีคําพูดและการกระทําที่สอดคลองกัน ทํางานที่อาจารยมอบหมายดวย
ตนเอง ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
4.4 ขยันหมั่นเพียร เชน มีความกระตือรือรนตอการเรียน ไมทอแทในการทํางาน พยายามคนหา
ความรูอยางเอาจริงเอาจัง
4.5 รับผิดชอบ มุงมั่นในการทํางาน ใชเวลาอยางมีคุณคา ปฏิบัติงานใหครบถวน มีวิธีการทํางาน
ไปสูเปาหมาย มีการวางแผนอยางเหมาะสมทันเวลา วางแผนอยางมีระบบ ปฏิบัติงานตาม
แผนอยางรอบคอบ ครบถวน มีการประเมินผล
4.6 ประหยัดและออม โดยการชวยรักษาสาธารณสมบัติของวิทยาลัย ไมแตงกายเกินฐานะนักศึกษา
รูจักเก็บเงิน ไมฟุมเฟอย
4.7 สามัคคีในการทํางานเปนกลุม เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือหวงใยเพื่อนๆ ไมดูดาย แนะนําเพื่อน
ใหเกิดสุข เปนกันเอง จริงใจ มีผลงานรวมกัน
4.8 มีสัมมาคารวะ มีมารยาทดีงาม ยกมือไหวทักทายอาจารย ไมพูดคุยในขณะอาจารยสอน เขา
หองเรียนกอนอาจารย
4.9 อดทนเมื่อเกิดอุปสรรค ปฏิบัติงานจนสิ้นสุด ไมทิ้งงานกลางคัน ควบคุมอารมณได ไมโกรธงาย
อดทน อดกลั้นตอการยั่วยุ การวิจารณ และการตําหนิ
4.10 มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการวิเคราะห เปดรับขอมูลขาวสารตางๆ มีความคิด
เปนของตนเอง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เชื่อและยอมรับในสิ่งที่สามารถอธิบายไดพรอมทั้ง
กลาคิด กลาเสนอแนวความรูใหมและพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่นโดยยอมรับการทบทวน
ปรับเปลี่ยนความคิดไปในทางที่ถูกตอง และทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
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1.5 โครงสรางการบริหารงาน
แผนผังโครงสรางการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2553
สภาวิทยาลัย
อธิการบดี
คณะกรรมการบริหาร

คณะจิตตาภิบาล

สภาวิชาการ
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ

สํานักงานอธิการบดี
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู

ฝายบริหาร
สํานักงาน
บริหาร

ฝายกิจการนักศึกษา

ฝายวิชาการ
คณะ
มนุษยศาสตร

คณะ
ศาสนศาสตร

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนางาน
วิชาการ

สํานักงาน
กิจการนักศึกษา

สํานักงาน
จิตตาภิบาล

ฝายวิจัยและพัฒนา
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและ
วัฒนธรรม
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษา

2.1 ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาว มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดัง
กลาวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมากขึ้น
ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดนและ
การเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสอง
ประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรู และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต
ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) มีความ
โปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเปน
กลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมี มาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
ดวยความจําเปนดังกลาว จึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบ
คุณภาพและกลไกที่กําหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบ
คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
2) เพื่ อ ให ห น ว ยงานและสถาบั น ทราบสถานภาพของตนเองอั น จะนํ า ไปสู ก ารกํ า หนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล
3) เพื่อใหหนวยงานและสถาบันทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง
4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย กอใหเกิดความมั่นใจในการสรางผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ
เพื่อ ใช เ ปน กลไกในการผดุ ง รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
“ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก ”
สถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอ
สาธารณชนเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาและเพื่ อ รองรั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
ภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1
ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
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สาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) เสร็จสิ้นไปแลว
ปจจุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เปนการประเมินทั้งระดับสถาบัน
และคณะวิชา แตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักเชน วิทยาเขต หรือศูนย หรือหนวยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมิน
คุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รู ป แบบและวิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ จะเป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กําหนด

2.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและแกปญหา
อุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือใหมีการสรางกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเนนระดับการศึกษาที่ตางกัน
รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตามความหลากหลาย ทั้ง
การพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตใน
ชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ
จากกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว
15
ป ดั ง กล า วกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา
เปน 4 กลุม คือ
กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี จัด
ฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่
สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาคเพื่อ
รองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโท
ดวยก็ได
(สมศ. ไดแบงกลุม ข ออกเปน 2 ประเภท คือ ข (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
และ ข (2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม)
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กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบัน
อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรี
(สมศ. ไดแบงกลุม ค ออกเปน 2 ประเภท คือ ค (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับ
บัณฑิตศึกษาและวิจัย และ ค (2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตรี)
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปน
ผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล
มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ
วิทยาลัยแสงธรรม จัดอยูในกลุม ค และหรือ ค (2) ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองมี
กลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับกลุมดังกลาว

2.4 การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 มาตรา
34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
คํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง
3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือมาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อใหการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติระบบ
ประกันคุณภาพจึงมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษา ดังสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของ

มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงคทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

หลักเกณฑกํากับ
มาตรฐานรวมถึง
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

มาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3

แนวทางการจัด
การศึกษา

แนวการสรางสังคมแหง
การเรียนรู/สังคมแหงความรู

มาตรฐานดานการ
บริหาร

มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพ

2.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.1 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสรุปหลักเกณฑและวิธีการที่สําคัญ ดังนี้
5.1.1 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลั ก เกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ร ะบุ ใ นกฎกระทรวงให พิ จ ารณาจาก
ประเด็นตอไปนี้
1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่กําหนดไว
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่
สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้
1) ให ค ณะวิ ชาและสถานศึ กษาระดั บอุ ด มศึ กษาจั ด ให มีห น วยงานหรื อ คณะกรรมการที่
รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาที่พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและ
หลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
องคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (2) คณาจารยและ
ระบบการพัฒนาคณาจารย (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น (5)
อุปกรณการศึกษา (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ทั้งนี้ ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะ
วิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่องสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตอง
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
5.1.4 การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด
ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบ
เฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานที่เริ่มตนจาก
การวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนิน
ภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
3)
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5.2.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ

มาตรฐานเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือมาตรฐานการ
อุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน
ตัวบงชี้เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองคประกอบคุณภาพ 9
ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ไดแก (1) ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย
(5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8)
การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบงชี้ดังกลาวสามารถชี้วัด
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบคุณภาพนั้นๆ ไดทั้งหมดดังนั้น ในบทที่ 3 ของคูมือฉบับนี้จึงไดพัฒนาตัวบงชี้ที่
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใชประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบงชี้ที่ใชประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการและ
ผลผลิตหรือผลลัพธ นอกจากนี้ ตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการยังไดนําเสนอตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานไวดวยในบทที่ 4 เพื่อประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาในการนําตัวบงชี้ดังกลาวไปใช
เกณฑการประเมินเปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปน
มาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานที่เกี่ยวของอาทิ สมศ. ทั้งนี้
เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจ
รวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน
และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือ
หนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
สําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับ
บุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือ
คุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงาน
และผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ
5.2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพการวัดและ
วิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจน
เปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญ
ยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนา
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2.6 การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือ
วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง”
ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา”
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มีการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวย
เหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต หรือ
ผลลัพธ (output/outcome) สวนการประเมินคุณภาพภายนอกไดเนนที่การประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น
ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยมีการ
เชื่อมโยงดังแผนภาพที่ 1.2
แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
การประกันคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การ
ประเมิน
ตนเอง

ขอมูลปอนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก

รายงานประจําป

การตรวจ
เยี่ยม

ติดตามตรวจสอบ
โดยตนสังกัดทุก
3 ป

ขอมูลปอนกลับ

รายงานผลการ
ประเมิน

การ
ติดตามผล
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จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลวจําเปนตอง
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือ
เรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อนําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตน
สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น
สถาบัน อุด มศึก ษาจํ าเป น ตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ ม ลึ ก สะทอนภาพที่ แ ทจ ริ งของ
สถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ

2.7 แนวทางการดําเนินงานตามระบบการพัฒนาคุณภาพ
ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมิน
คุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มา
ใชเปนขอมูลในการวางแผนดวย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบงชี้หรือเกณฑการ
ประเมิน จะตองมีการประกาศใหทุกหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันกอนเริ่มปการศึกษา เพราะ
ตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน
D = การดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนที่ 1 ถึง
เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป)
C = การดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหนวยงานและระดับสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป
A = การวางแผนปรั บ ปรุ งและดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ งตามผลการประเมิ น โดยคณะกรรมการระดั บ
หน วยงาน / คณะกรรมการระดับสถาบัน นํา ขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภาวิทยาลัย) มาทําแผนปฏิบัติ
การประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรือ
งบประมาณพิเศษ เพื่อประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพยิ่งขึ้นไป
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บทที่ 3
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

ตามที่วิทยาลัยแสงธรรมไดกําหนดนโยบาย รวมทั้งระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
จึงไดวางขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) เพื่อเปนแนวทางการตรวจ
ประเมินผลการดําเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน ทั้งหนวยงาน
วิชาการและหนวยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน และในแตละหนวยงานก็ยังแยกการประเมินออกเปน 2
ระดับ คือ การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจประเมินของหนวยงานเอง และการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการภายนอกหนวยงาน ที่จะตรวจประเมินผลการประเมินตนเองของ
หนวยงานนั้นๆ โดยวิทยาลัยไดกําหนดขั้นตอนในการประเมินคุณภาพการศึกษา ไวดังนี้

ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการที่ตองดําเนินงานตามขั้นตอนและตามลําดับ ซึ่ง
หลังจากที่หนวยงานและสถาบันจัดทํารายงานประเมินตนเองเรียบรอยแลว ก็จะเขาสูกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยสวนใหญขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษามี 3 ขั้นตอน โดยแตละขั้นตอนมีแนว
ปฏิบัติดังนี้
3.1 การเตรียมการของหนวยงาน/วิทยาลัยกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน
3.1.1 การเตรียมรายงานประเมินตนเอง/ประจําป
ก. จัดทํารายงานประเมินตนเอง/รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดย
ใชรูปแบบการจัดทํารายงานตามที่สถาบันกําหนด รวมทั้งในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE
QA Online)
ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอ า งอิ ง ในแต ล ะตั ว บง ชี้ ต อ งเป น ข อ มูล ในช ว งเวลาเดี ย วกั บ ที่
นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง
2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือจัดเอกสารให
อยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใดหนวยงานไหน ชื่อ
หรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหองทํางาน
ของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยม
กวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดใน
คราวเดียว
3.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากร ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
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1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ การประเมิน
คุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร
2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ โดยยึด
หลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสรางความกระจางใน
การดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร
4) เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคน
ที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง
ข. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลากร จํานวน 13 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งนี้ ผูประสานงานควร
เตรียมตัวดังนี้
1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด
2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของหนวยงานและสถาบัน เพื่อสามารถใหขอมูลตอผู
ประเมิน รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติมที่ตนเอง
ไมสามารถตอบได
3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาใหขอมูล
อยางครบถวน
4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันวา
จะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกําหนด
5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถประสานงาน
แกไขไดทันที
3.1.3 การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน
ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน
1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปนหองที่
ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางาน และอุปกรณเสริมอื่นๆ ให
คณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ
3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง
4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอื่นๆ
5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม
ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปนการเฉพาะให
เหมาะสมกับการใชงาน
3.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สถาบันจัดทําคําสั่งแตงตั้งและจัดสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทราบ
ทั้งนี้ แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน เปนดังนี้ :
1) คณะกรรมการประเมินระดับหนวยงาน (คณะวิชา / หนวยงานเทียบเทา)
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา
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- เปนผูประเมินจากภายนอกคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกคณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะวิชา
หรือหนวยงานเทียบเทาที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ
สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือภายนอกคณะวิชา
หรือหนวยงานเทียบเทาก็ได โดยตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบัน
จัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.
อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกสถาบันเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถให
คําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตร
ผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.
หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได ใน
กรณีที่เปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานตองเปนผูที่ขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.
อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.
หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่ขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
ข. หนวยงาน / วิทยาลัยประสานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
หลังจากสงคําสั่งแตงตั้งใหคณะกรรมการประเมินฯ แลว วิทยาลัยตองดําเนินการ ดังนี้
- สงรายงานประเมินตนเองและเอกสารที่เกี่ยวของ ใหคณะกรรมการประเมินฯ กอนรับ
การตรวจเยี่ยม 2 สัป ดาห พร อมแจงรายชื่อผูทํา หนา ที่ป ระสานงานระหวางวิท ยาลัยกับ คณะกรรมการ
ประเมินฯ รวมทั้งเบอรโทรศัพทและ e-mail address สําหรับติดตอ
สําหรับการประเมินผานทางระบบ CHE QA Online คณะกรรมการประเมินฯ จะไดรับ
username และ password เพื่อเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนากอนวันรับการตรวจเยี่ยม
อยางนอย 2 สัปดาห โดยในสวนของผูทําหนาที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน วิทยาลัยจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสงรหัสประจําตัว (ID code) ใหดวย
เพื่อใหประธานฯ ทําหนาที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลพื้นฐาน (common data set) และผล
การประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เขาสูระบบ
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- รวมจัดเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขา
ตรวจเยี่ยม การใหขอมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตางๆ
เปนตน
3.2 การดําเนินการของหนวยงาน / วิทยาลัยระหวางการตรวจเยี่ยม
1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจงวัตถุประสงคและ
วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับการนําเยี่ยมชม หรือ
ตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยมทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับบุคคลหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายในตลอดจนอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ
4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงานสวนหนึ่งอยู
อํานวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อสิ้นสุด
การตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
3.3 การดําเนินการของหนวยงาน / วิทยาลัยภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผูบริหาร หนวยงาน / วิทยาลัย รวมทั้งผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการ
ประชุมระดับตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ
กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรม
เหลานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาหนวยงาน / วิทยาลัยชื่นชม
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ
3) หนวยงาน / วิทยาลัยควรใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการ
พัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป
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สรุปกิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เดือน/ป

รายการกิจกรรม

พ.ค. 53

1. ผูบริหารประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
2. ทําความเขาใจกับประชาคมเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
3. แตงตั้งคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับสถาบัน)
3.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของแตละหนวยงาน
3.4 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของแตละหนวยงาน
3.5 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (IQA กลาง)
3.6 กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหนวยงาน (IQA หนวยงาน)
4. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (IQA กลาง)
เพื่อวางแผนงานและจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและของหนวยงาน
- วางกรอบดัชนีประเมิน เกณฑตัดสิน
- วางแนวทาง, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
- วางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
- วางแนวทางการทําความเขาใจกับประชาคม
5. จัดประชุมทําความเขาใจเรื่ององคประกอบที่มีผลตอคุณภาพ ดัชนีและเกณฑ
6. กําหนดดัชนีและเกณฑสําหรับการประเมินผลภายใน
7. ประชุมบุคลากรในหนวยงาน
8. สรุปจุดออนจุดแข็งที่ตองดําเนินการตอ
9. แกไข ปรับปรุงการทํางาน/เสริมจุดแข็ง (จัดทําแผนปฏิบัติการ)
10. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการ
- ผูบริหาร
- อาจารยเรื่องการสอนและการวัดผล
- อาจารยเรื่องการวิจัย
- เจาหนาที่เรื่องการปฏิบัติงานใหได กระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน

ตลอดปการศึกษา 11. บุคลากรและ IQA หนวยงาน รวบรวมขอมูลเพื่อเปนขอมูลในการจัดทํารายงาน
2553
ประเมินตนเอง (SAR1) และจัดทําฐานขอมูลที่ใชในการประกันคุณภาพ
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เดือน/ป

รายการกิจกรรม

มี.ค. – พ.ค. 54

12. บุคลากรในหนวยงาน เขียนรายงาน SSR และสง IQA หนวยงาน (ตามที่หนวยงาน
กําหนด) เพื่อเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR 1 และสงใหคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานพิจารณา แลวแกไขเพิ่มเติม (ถามี)
13. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ตรวจประเมินคุณภาพ
ปรับปรุงจุดออนเสริมจุดแข็ง และให IQA หนวยงาน จัดทําเปน SAR 2 (กอนการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน -ผป. ของปตอไป) แลวสงสําเนา SAR 2 ใหคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และ แผนกประกันคุณภาพเพื่อจัดทําเปน (ราง) รายงาน
ประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR)

มิ.ย. 54

14. แตละหนวยงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
15. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑที่ สกอ.
กําหนด (สลับตรวจ สายวิชาการ-สายสนับสนุน)
16. หนวยงานรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

15 ก.ค. 54

17. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานการประเมินดวยวาจา และจัดทํารายงานสรุป
ผลการประเมินคุณภาพภายใน สงใหหนวยงานผูรับประเมิน และแผนกประกันคุณภาพ

ก.ค. 54

18. แผนกประกันคุณภาพ จัดทํารายงานประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) เสนอตอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา (รวมในโปรแกรม CHEQA Online)

ส.ค. 54

19. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตาม
เกณฑที่ สกอ. กําหนด
20. สถาบันรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
21. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานการประเมินดวยวาจา และจัดทํารายงานสรุป
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สงใหแผนกประกันคุณภาพ
22. แผนกประกันคุณภาพนําเสนอ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหาร

ก.ย. 54

23. แผนกประกันคุณภาพจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
เสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสภาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา และสง สกอ. ตาม
ลําดับ (รวมในโปรแกรม CHEQA Online)
24. ประชาสัมพันธ เผยแพรผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
25. จัดเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
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บทที่ 4
องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปน
หนาที่ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจน
สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวมของ
สมาชิกทุกกลุมในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้ง
อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคม
โดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้

จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา
จําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อใหสถาบันดําเนินการสอดคลอง
กับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น สถาบันตอง
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ หรือจุดเนนของ
สถาบันแลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให
การดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่
ถูกตองเหมาะสม
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

มีการดําเนินการ
8 ขอ

แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา หรือ
ปณิ ธ านและพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ตลอดจนสอดคล อ งกั บ จุ ด เน น ของกลุ ม สถาบั น กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันไดกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
อยูแลวตั้งแตเริ่มตน สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
ของสถาบันหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสถาบันและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ
โดยทั่วกัน
1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณที่เปลี่ยนไปควรเปน
การกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อเปนที่ยอมรับของทุกฝาย อัน
จะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนดรวมกัน และไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญา หรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน
พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานตางๆ
ที่เกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน และกลยุทธ
สอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพื่อนําสถาบันไปสูความสําเร็จที่
พึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัย
คุกคาม (threat) เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันไดแก การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศนและ
แผนกลยุทธที่สถาบันกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่
เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวัง
ของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธและ
เปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปน
ทางการ
2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายในและมี
การมอบหมายอยางเปนทางการ
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสู
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ที่จะใชวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ ควรจัดทําพรอมกับการ
จัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป
4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการตาม
ตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และเปาหมาย เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความ
รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจสถาบันควรจัดทําปฏิทิน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานและสรางความ
เชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 100 คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ
2 ครั้งและรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณามีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไมและควรมีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เทียบ
กับเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผน
ควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับเปาหมาย และนําผลการ
ประเมินที่ไดบ รรจุเขาวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผูบริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา และมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่ไดรับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอน
ในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึง
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ได
มาตรฐานตามที่ กํ า หนดประกอบด ว ยการมี อ าจารย ที่ มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพตามมาตรฐานหลั ก สู ต รมี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ
ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนา
อาจารย (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น (จ) อุปกรณการศึกษา
(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักศึกษา (ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงวา
ดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
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ตัวบงชี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

จํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
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ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ร ะบบและกลไกการป ด หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ จ ะต อ งควบคุ ม กํ า กั บ ให ก าร
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

มีการดําเนินการ
8 ขอ

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม

หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปด
สอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติใหปด
ดําเนินการแลว
2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได
แนวทางปฏิบัติที่ดี
1. มีร ะบบและกลไกการเปด หลัก สูต รใหม แ ละปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามแนวทางปฏิ บัติ ที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบกําหนด
1.1 มี ก ารกํ า หนดวิ ธี ก ารหรื อ ขั้น ตอนในการดํ า เนิ น การเพื่ อ เป ดหลั ก สู ต รใหมแ ละปรั บปรุ ง
หลักสูตรและกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
ในสาขาวิชานั้นๆ
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1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ ในตลาดงาน
วามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติหรือไม สถาบันมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไมนอกจาก
ศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหม
และคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางานเพื่อใหทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร
1.4 มีการเสนอหลัก สูตรใหมห รือหลักสู ตรที่ป รับปรุงผานการพิจารณาตามระบบที่ สถาบัน
กําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
1.5 มี ก ารเสนอหลั ก สู ต รใหม ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ตามแบบฟอร ม ที่ ค ณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภา
สถาบันอนุมัติ
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตรโดย
พิจารณาหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผูสมัครเรียนนอย หรือ
หลักสูตรที่องคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน
2.2 เมื่ อ หลั ก สู ต รใดเข า เกณฑ ข องการป ด หลั ก สู ต รให เ สนอเรื่ อ งผ า นการอนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมการตางๆ ตามที่สถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และ
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับ
จากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้
กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และยังตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่
สะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การ
บริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การ
สนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
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มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอผูเกี่ยวของ
และสาธารณชน
3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยางละเอียดและ
รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควร
มีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการให
หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน
และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2
และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูป
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู
หรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนดอยาง
นอยทุกปการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด
4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดของแตละหลักสูตร
โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้ วิเคราะหผลการประเมิน และแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้
และทุกหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินที่ไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมิน
ครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
6. มี ค วามร ว มมื อ ในการพั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต รระหว า งสถาบั น กั บ ภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือภาควิชา
ควรมีองคประกอบของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร เพื่อใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานจริงที่
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จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถ
ออกไปปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุม ค1 และ ง)
สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกวา
ระดับปริญญาตรีไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเนนการเรียนแผน ก เพื่อใหสอดคลอง
กับจุดเนนของสถาบัน โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพื่อจูงใจนักศึกษา
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
สถาบันที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไมเพียงแตเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการ
วิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทานั้น แตตองดําเนินการใหมีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยมากพอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ
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ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา (I)

คําอธิบายตัวบงชี้
: การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรมี
ความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
อาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
: สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่
ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30
ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป
หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบ
ปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตอง
เลือกเหมือนกับสถาบัน
วิธีคํานวณตามเกณฑ 1
1. หาคารอยละของจํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก (P) ดวยสูตร P = AB X 100
A คือ จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
B คือ จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2. แปลงคารอยละ (P) เปนคะแนน C (เทียบกับคะแนนเต็ม 5)
C = P30 X 5 (หาก P > 30 จะได C = 5 เสมอ)
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วิธีคํานวณตามเกณฑ 2
1. หาคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของจํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก (P) = PA – PB โดย
PA คือ คารอยละในปที่ประเมิน
PB คือ คารอยละปกอนประเมิน
2. แปลงคารอยละ (P) เปนคะแนน C (เทียบกับคะแนนเต็ม 5)
C= P X5

6

(หาก P > 6 จะได C = 5 เสมอ)
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ตัวบงชีท้ ี่ 2.3 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา (I)

คําอธิบายตัวบงชี้
: สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่
จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชา
ตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศการดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน
เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คา รอยละของอาจารยป ระจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป
หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตอง
เลือกเหมือนกับสถาบัน
วิธีคํานวณตามเกณฑ 1
1. หาคารอยละของจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (P) ดวยสูตร P = BA X 100
A คือ จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ B คือ จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2. แปลงคารอยละ (P) เปนคะแนน C (เทียบกับคะแนนเต็ม 5)
C = P60 X 5 (หาก P > 60 จะได C = 5 เสมอ)
วิธีคํานวณตามเกณฑ 2
1. หาคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของจํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก (P) = PA – PB โดย
PA คือ คารอยละในปที่ประเมิน
PB คือ คารอยละปกอนประเมิน
2. แปลงคารอยละ (P) เปนคะแนน C (เทียบกับคะแนนเต็ม 5)
C= P X5

12

(หาก P > 12 จะได C = 5 เสมอ)
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ตัวบงชีท้ ี่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอนที่
ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของ
ผูเรียน นอกจากนั้นยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของ
สถาบัน
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มี ก ารประเมิ น ผลความสํา เร็จ ของแผนการบริ ห ารและการพัฒ นาคณาจารย แ ละบุค ลากรสาย
สนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ :
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและ
กําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
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ขอมู ลที่ ค วรพิ จ ารณาประกอบการวางแผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลควร
ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการในอนาคตอยางนอย
5 ปขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังที่ตองการเพื่อ
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรรอาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอก
และภายในสถาบัน
1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากรทั้งสาย
อาจารยและสายสนับสนุน เพื่อใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่สถาบันการศึกษากําหนด และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถประเมินความ
ตองการนี้ไดขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในระดับตางๆ เพื่อใชใน
การปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับ
แนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับ
การสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอื่นๆ การเขาศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของสาย
งานในรอบปที่ผานมา เพื่อใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเพื่อการปรับปรุงแกไข
ชมเชยใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรมรวมทั้งการสรรหาคน
เกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน
1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางที่ควรมีการ
วางแผน เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของ
ผูปฏิบัติงาน และของสถาบัน
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด
2.1 มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อใหไดอาจารย หรือบุคลากรไดทราบภายใตเวลาที่กําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่
สถาบันวางแผนไว
2.2 มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (job
description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies ) ที่
จําเปนตอการปฏิบัติงานเพื่อใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะที่จําเปนให
ผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเสนทาง
เดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณการเขา – ออกของบุคลากรแตละ
กลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของ
ตําแหนงงานที่กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3.1 สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอมบรรยากาศการทํางาน
การจัดสวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสรางบรรยากาศของ
ความสุขในการทํางาน
3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
โดยเร็ว มีการกระตุนและชวยเหลือผูที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในดานตางๆ เชน ชวยจัดทําเอกสารการ
ขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่นๆ
3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ เชน ประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับ
รางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเปน
กรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือและ
สนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ
3.5 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพ สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนดานสถานที่ออกกําลังกายสนับสนุน
ผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ได
จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคในการเพิ่มความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนาเพื่อให
เกิ ด ความมั่น ใจวา บุ ค ลากรสามารถนํา ความรู แ ละทั ก ษะที่ ไ ด จ ากการพั ฒ นามาใชใ นการปฏิบั ติ ง านหรื อ
ปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา
6 - 9 เดือน หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือ
การพัฒนาเปนตน
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สถาบั น จั ดใหมี ก ารใหค วามรู ดา นจรรยาบรรณ
และกิจ กรรมสง เสริม การปลูก ฝ ง
จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ
5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สนับสนุน
สถาบันจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผน
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการ
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ดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดย
ที่ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของสถาบัน และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในรอบป
ถัดไป
7. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารและการพั ฒ นา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดํ า เนิ น การตามแผนปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย แ ละบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่
เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป
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ตัวบงชีท้ ี่ 2.5 :
ชนิดของตัวบงชี้

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสถาพแวดลอมการเรียนรู
:

ปจจัยนําเขา (I)

คําอธิบายตัวบงชี้
: นอกเหนือจากการเรียนการสอนสถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพ
อยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่นๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ
เปนตน นอกจากนั้นยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษา หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัด
จําหนายอาหาร เปนตน
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES
ตอเครื่อง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ
ใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอย
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและ
สนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยใน
เรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ :
1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาที่มี
การลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย
2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกันโดยไมตอง
เทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี
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ตัวบงชีท้ ี่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนต อ งเป น ไปตามแนวทางที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคลสถาบัน หรือ
ชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเปนเรื่องที่
สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสให
นักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ใน
หองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบ
สืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
เกณฑมาตรฐาน :
1. มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ทุ ก
หลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัย หรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้น
เรียน หรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงานสหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ
วิทยานิพนธ เปนตน
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอน
ของสถาบันที่ไดพัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน
แนวทางปฏิบัติที่ดี
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน และหลากหลาย
สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับความสามารถที่แตกตางและวิธีการเรียนรู
ที่หลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห
การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู รวมทั้งการสรางหรือพัฒนาความรูใหมๆ ดวยตนเอง โดยผูสอน
มีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหลงขอมูลความรู จัดการ
เรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา
1.2 มี___________การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมี
ชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ รวมทั้ง
ฝกงานและฝกประสบการณ
1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในแต
ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กาํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แตละรายวิชา
ระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย
- จุดมุงหมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรูเมื่อผูเรียนไดเรียนรายวิชาเสร็จสิ้น
แลว โดยเนนพฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรู ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- ลักษณะและการดําเนินการเปนการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และ
การใหคําปรึกษา
- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการอธิบายความรูหรือทักษะที่รายวิชามุงหวัง
ที่จะพัฒนาผูเรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือเนื้อหาที่จะ
สอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอหรือเนื้อหานั้นๆ
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- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัยที่ใช
ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่ชวยเสริมประสบการณจริงหรือประสบการณ
เชิงปฏิบัติแกผูเรียน
- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชามีการประเมินกระบวนการเรียน
การสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความเห็นของทีมผูสอน ผลการเรียนรู
ของผูเรียน และจากการสังเกตการณ เปนตน
2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบแรกที่พบ
ผูเรียน
2.3 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องรายวิ ช าให มี ก ารประเมิ น ทั้ ง ในระหว า งภาคการศึ ก ษา
(formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาที่สงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปราย
กลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ รวมทั้งฝกงานและฝกประสบการณ
3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและ
มีความรูทางวิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนทั้ง
รายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานที่ภายนอก
สถาบัน ใหนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปนตน
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอยาง
ตอเนื่องในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการสอนที่ผานมา โดยการทํา
วิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
เหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร
5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณการ
จัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปนประจําอยางตอเนื่อง
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชา
ตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
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เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสม
ของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ
หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาค
การศึกษาถัดไปดวยวามีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
อยางไร
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ตอไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
- ติดตามวิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุก
ภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ หรือเสนอ
การปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียน
ปจจุบัน และผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาที่
กําหนดทุกปการศึกษา
- ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตร ตาม
หลักฐานจากผลการประเมินของผูเรียน / ของผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผูประเมินอิสระ และของผูใช
บัณฑิตอยางตอเนื่อง
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ตัวบงชีท้ ี่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกัน
ตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะ
เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ
ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนํา
ทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิต
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด โดยนําขอมูลจากการ
สํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่
จําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดย
คํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระดับทองถิ่นระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติดวย มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และเผยแพรใหผูที่
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานักศึกษา
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึ ก ษาและสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย นที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ และคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรและนํา
ขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการ
กําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด เพื่อใหผูสอนแตละ
วิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาที่ที่ตองพัฒนาผูเรียนในทักษะที่จําเปนของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการเรียนรูในหองเรียน
กับนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแหง
การทํางานจริงได
2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนของอาจารยที่จะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษการจัดการ
เรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อน
รวมงาน
2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของผูเรียน เนน
การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรูขั้นสูง ใชวิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผูเรียน
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูที่ใชวิจัยเปนฐาน
2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และ
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3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือทรัพยากร
ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ
3.2 หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหนักศึกษาและอาจารยมีการสราง
สังคมแหงการเรียนรูในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้นได
ทุกที่ ทุกเวลา
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศใหนักศึกษารับรู
4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในสถาบัน
หรือนอกสถาบัน
4.3 หากเปนไปได อาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวมประชุม
วิชาการระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา
4.4 ในระดับชั้นเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให
นักศึกษาสงผลงานวิชาการใหที่ประชุมวิชาการตางๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการสงผลงานวิชาการใหไดรับ
การคัดเลือกไปเผยแพร
5. มี กิ จ กรรมเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให แ ก นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
5.1 มี ก ารจั ด หางบประมาณสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให แ ก
นักศึกษา และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5.2 มี ก ารกํา หนดเงื่ อ นไขใหนั ก ศึก ษาตอ งเข า รวมกิจ กรรมส ง เสริม คุ ณ ธรรมจริย ธรรมของ
สถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน หรือตอ
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
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ตัวบงชีท้ ี่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้

:

ผลผลิต (O)

คําอธิบายตัวบงชี้
: คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนปจจัย
สําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับ
ความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1
โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของ ตัวบงชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

หมายเหตุ :
1. การยกย อ งชมเชยประกาศเกี ย รติ คุ ณ ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม หากดํ า เนิ น การในระดั บ
มหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขา
รวมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้น
ไป (เช น ระดั บ จั ง หวั ด ) หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ องค ก รมหาชน หรื อ บริ ษั ท มหาชนที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา
วิชาชีพ)
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริม
เพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่ง
สถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให
นักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไดแก
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้

จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบงชีท้ ี่ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยาง
ครบถวน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดาน
วิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุน
กูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล
ขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1–3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ :
ในกรณีคณะ หรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5 โดยอนุโลม
แผนปฏิบัติที่ดี
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
1.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต
ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา
1.2 หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสมคํานึงถึง
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ที่ทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดทั่วถึง มีระบบการชวยเหลือนักศึกษาใน
ความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารยทั้งที่เปนทางการหรือไม
เปนทางการ เพื่อสงตอขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร
เนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวาการแกปญหา
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1.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการหรือให
คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาที่คอยรับเรื่องรองทุกขของนักศึกษาที่ขอใชบริการ
ตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (hotline) สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มี
ปญหาวิกฤติและตองการความชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารยที่ปรึกษาสง
นักศึกษามารับบริการ
1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลหรือ
หนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของสถาบันที่จะดูแลได
1.5 ผูเกี่ยวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแก
นักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ
1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปนระยะๆ เพื่อ
สรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน
1.7 มีการจัดประชุม เพื่อสรางความสัม พัน ธระหวางสถาบันกับครอบครัวของนัก ศึก ษาเพื่อ
รวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา
1.8 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
2.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจําเปนตองรู
2.2 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ
2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อเปนแหลงดูงานแหลงฝก
ประสบการณของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพที่
เหมาะสมตอไป
3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลักใน
การดําเนินงานเพื่อฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน
3.3 มี ช อ งทางให นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู เ กี่ ย วข อ งได ใ ห ข อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
4.1 สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเว็บไซตจดหมายขาว
ฯลฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การ
สัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชา
4.2 มี ก ารส ง ข า วให ศิ ษ ย เ ก า รั บ รู เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมทางวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาความรู แ ละ
ประสบการณเปนระยะๆ
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4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณที่ดีแกนักศึกษา
ปจจุบัน และสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกาแลวยังทําใหศิษยเกาและ
อาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหมๆ ในฐานะผูใหและผูรับ
4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณสําหรับศิษย
เกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู
5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
6.1 หนวยงานที่เกี่ยวของในสถาบันระดับภาควิชา ฝาย คณะ หรือสถาบัน มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมินและ
ระยะเวลาในการประเมิน
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการประเมินแกผูรับผิดชอบ
และผูบริหารระดับคณะ สถาบัน
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการที่อยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการดาน
ใดที่ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ ปญหาอุปสรรค เพื่อหา
แนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ทั้งนี้ ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกา มีสวนรวมในการเสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ และมีการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานที่ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการทุกดานตามแผนที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่สถาบัน
จัดใหทุกดานอยางนอยปละครั้ง เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการใหบริการในระยะ
ตอไป
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ตัวบงชีท้ ี่ 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยาง
เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดย
องคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรมจริยธรรม
(2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคที่สภา / องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
เกณฑมาตรฐาน :
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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แผนปฏิบัติที่ดี
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ที่
ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองคกรนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา
1.2 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบดวย ตัว
บงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้เฉพาะ (ถามี) ที่นอกเหนือจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาสถาบันมีการ
พัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาระบุ
ตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษา
เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันตองสงเสริมการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรมตอไปนี้
ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการ
รวมอยูดวย
3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุก กิจกรรมตอง
จัดทําขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษาของสถาบัน) โดยมี
คําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงค
ของกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และวิธีการประเมิน
ความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใชประกอบการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมใหม
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3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําขอเสนอ
โครงการที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน
4.1 สถาบันใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบัน และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานในรูปแบบตางๆ เชน
กิจกรรมการจัดการความรู (KM : knowledge management) การใหนักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน
(ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อใหนักศึกษากลุมอื่นรับรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการวาง
แผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ
4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยที่รับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับสถาบัน
ภายนอก เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริมการสรางเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหวางสถาบันดวย
4.3 ในแตละป สถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางสถาบันมีการจัดเวทีหรือ
การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัดกิจกรรมของ
แตละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา
4.4 อาจมีการรวมมือกันเพื่อสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหวาง
สถาบัน มีการรวมตัวกันเปนเครือขายสถาบัน เพื่อเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึกษาระหวางสถาบัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบงชี้ที่กําหนด
5.2 สถาบันกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัด
กิจกรรมมาสังเคราะห เพื่อใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแตละรอบป
5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบประกันคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 สถาบันมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ในปตอไป
6. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
นักศึกษา
6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผล
การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห
คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ใ นด า นที่ ยั ง ไม บ รรลุ ผ ล
เทาที่ควร
6.2 สถาบันนําเสนอผลใหผูเกี่ยวของทุกระดับรับรู และมีการระดมความคิดในการพัฒนา
นักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต ล ะแห ง อาจมี จุ ด เน น ในเรื่ อ งการวิ จั ย ที่ แ ตกต า งกั น ขึ้ น กั บ
สภาพแวดลอมและความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้
เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดาน
นี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ
3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตร
ของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551 - 2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ตัวบงชี้

จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
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ตัวบงชีท้ ี่ 4.1 :
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค
กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่ มี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การ
สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย
แกอาจารยประจําและนักวิจัย
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบัน
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
(เฉพาะกลุม ข และ ค 2)
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เกณฑการประเมิน :
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการครบ
7 ขอตามเกณฑ
ทั่วไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

แนวทางปฏิบัติที่ดี
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดหนวยงาน
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคอยาง
เพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอเพื่อบรรลุ
ตามเปาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน
1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
บริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้น
อาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให
ปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เชน 1) การกําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย 2) การกําหนดใหนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรค ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย
3) การกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนาในงานวิจัยของ
อาจารย หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) หรือเขารวมการจัด
แสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของ
นักศึกษา หรือสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติและ
นานาชาติ 5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการ
เรียนการสอน เปนตน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย
3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะหกําลังคนวางแผน และ
รับเขาบุคคล (ทั้งอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและตางประเทศที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทําการกําหนดกฎเกณฑ แนวทาง
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กํากับ และสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน
ที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจนที่ตองปฏิบัติ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณของแตละกลุมบุคคล
กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเริ่มจากการฝกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดรับการแนะนําหรือการ
รวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขารวมประชุมวิชาการ การชวยใหคําปรึกษาวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไปการสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัยกับ
นักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันทั้งในและตางประเทศเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไดรับความรูและประสบการณที่มี
คุณคา
อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการ
สงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมที่ประกอบดวยนักวิจัยอาวุโสนักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลัง
ปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูชวยวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและตอเนื่อง
3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของแกอาจารยและนักวิจัย
ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด
3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการใหรางวัลสําหรับ
นักวิจัยที่มีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆ ในสถาบันใหเหมาะสมและจูงใจแกการ
คนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เปนตน
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังนั้น สถาบัน
จึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพื่อใหนักวิจัยเหลานี้มีโอกาสสรางผลงานที่
สามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสถาบันในโอกาสตอไป
สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน
เชน การจัดใหมีขอมูลรายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ทั้งแหลงทุนภายในประเทศและ
ตางประเทศที่อาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว
นอกจากนั้นอาจจัดใหมีคณะ
ผูเชี่ยวชาญเปนพี่เลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหลงทุน
ตางๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลานั้นใหเหมาะสม เพื่อมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน
สถาบัน ควรจัด หาทรัพ ยากรและหรือจัด หาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการ
วิจัยตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมการวิจัย ดังนี้
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงาน
ตามความตองการของประเทศ หรือของทองถิ่นอยางตอเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและ
งานสรางสรรคของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุน
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) เปนตน
5.2 หองปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทที่เปนจุดเนนของสถาบันระบบ
รักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน ศูนยเครื่องมือระดับสูงที่จําเปนที่หลาย
หนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือหากไมมีศูนยเครื่องมือระดับสูงดังกลาวก็
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ตองจัดระบบผานเครือขายทั้งในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอื่นได เพื่อไมใหเปนอุปสรรค
ตอการวิจัยของนักวิจัย
5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy)
และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุน
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปรวมทํางานวิจัย
หรืองานสรางสรรคกับหนวยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ที่สอดคลองกับงานวิจัยของอาจารย
โดยเฉพาะในชวงเวลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารยในมหาวิทยาลัย
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปนี้ 1) ขอมูล
ดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรค
ของสถาบัน ทั้งปจจุบันและผลงานที่ผานมา 3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้ง
วารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการสนับสนุนของสถาบันใน
การเผยแพรผลงาน 4) ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการนําผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพยสินทาง
ปญญา 5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันที่เกี่ยวของกับการวิจัยและงาน
สรางสรรค
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
สถาบันจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสม่ําเสมอ โดยการมี
สวนรวมของอาจารยและนักวิจัย เชน “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย” ทั้งในประเด็นงานวิจัยเสร็จ
ทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา หรือ “การประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความ
เหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย และนักวิจัยในปจจุบัน หรือ “การประเมินระบบ
สารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน
7. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด า นการวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคของสถาบัน
สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ตองทําเพื่อการ
ปรับปรุงกําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ตองใชหากจําเปน
กําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
ตามที่กําหนด
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2)
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสราง
ความรวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธีการตางๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศของกลุมเปาหมาย การ
สนทนากับกลุมเปาหมายที่สําคัญ (focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกรภายนอก การใชขอมูล
ปอนกลับ (feed back) จากความรวมมือที่มีอยูเดิม
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วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีทั้งการรวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบน
พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือเพื่อตอบโจทยของหนวยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการรวมใชทรัพยากร
ทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ หรือทรัพยากรอื่นๆ
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ตัวบงชีท้ ี่ 4.2 :

ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจยั หรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยัง
คณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนเปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันตองจัดระบบ
สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทัน
เหตุการณ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช ว ยในการคุ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่ นํ า ไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการ
ตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ใน
ประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอใน
ที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของ
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อาจารยและนักวิจัย ที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเขารวม
ประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค 4) การจายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ทั้งนี้การ
สนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของแตละสถาบัน
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายโดย
ยังคงความเชื่อถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบติดตามผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย คัดสรรคผลงานที่นาจะเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดใหมีการ
สัมภาษณอาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูที่นาสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถ
เขาใจได จัดหมวดหมูความรูที่ไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจาก
ขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
นําองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2
เผยแพรสูสาธารณชนผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุกโดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนตลอดจนการติดตามขอมูลปอนกลับ
นอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดย
เชื่อมโยงกับศิษยเกา ชุมชนและองคกรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่คาดวาจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการ
ใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนดขั้นตอน
วิธีการ และผูรับผิดชอบเพื่อเปนสื่อกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และนักวิจัย
กับองคกรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบ
แสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ตองการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะ
ใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเริ่มประสานงาน หรือ
สงเสริมการนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติบุคคล (start –
up company) เปนตน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบใน
การสนับสนุนการเจรจาตอรองทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของแกอาจารย
นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตลอดจนสนับสนุน
ในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
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นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของ
อาจารย นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจที่เปนผลจากงานวิจัย
โดยเปนหลักเกณฑที่โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกฝาย
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตร
และ อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู และอํานวย
ความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยในประเด็นตางๆ เชน 1) การใหความรู
และคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกให
คําปรึกษา 2) ชวยรางคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงาน
เทียบเทาในตางประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใชประโยชนเชิง
พาณิชย เปนตน
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ตัวบงชีท้ ี่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา (I)

คําอธิบายตัวบงชี้
: ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงิน
จากภายในสถาบัน และที่ ไ ดรับ จากภายนอกสถาบันเพื่อ สนับ สนุน การทํา วิ จั ย หรื องานสร า งสรรค อยา งมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน
นอกจากนั้ น เงิ น ทุ น วิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่ ส ถาบั น ได รั บ จากแหล ง ทุ น
ภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่
เนนการวิจัย
เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึ้นไปตอคน
1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึ้นไปตอคน
1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึ้นไปตอคน
วิธีคํานวณตามเกณฑ :
1. หาคาจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา (R) ดวยสูตร R = M
N
เมื่อ M คือ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
N คือ จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดของวิทยาลัย
2. แปลงคา R ที่คํานวณไดจากขอ 1 เปนคะแนน P (เทียบกับคะแนนเต็ม 5) ดวยสูตร
R
P = 25,000
X 5

(หาก R > 25,000 จะได P = 5 เสมอ)
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สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา หรือปงบประมาณ หรือปปฏิทิน
นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุน หรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม
มีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมี
ความเชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความ
เหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะชุมชน และ
สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชน
ทรัพยากรของสถาบันเปนแหลงอางอิงทางวิชาการใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ
ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชน
ใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะ
นํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและ
เปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้

จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม เ ป น ภ า ร กิ จ ห ลั ก อ ย า ง ห นึ่ ง ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการ
จัดโครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความ
เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
2 ขอ
3 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

หมายเหตุ :
เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และ ขอ 3
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดานตางๆ ที่
สัมพันธกับพันธกิจของสถาบันมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุคลากรทุกระดับมีความพรอม
ทั้งในดานความรู ความเชี่ยวชาญเวลาและจิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการวิชาการแก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของการ
ใหบริการ กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหวาง
ภาระงานดานตางๆ ซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชนสังคมตามความถนัด
และจุดเนนของสถาบัน
ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสู
การปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิช าการกั บ กระบวนการจัด การเรี ย นการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปน
โครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มีการนํา
ผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงที่ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ 2) นําความรู
ประสบการณจากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย
เปนตน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
จัดใหมีระบบติดตามประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษาซึ่งเปนทั้งผู
ใหบริการและผูรับบริการ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของสถาบันความรวมมือรวมใจของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และเปนไปตาม
หลักเกณฑที่สถาบันกําหนดไว
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผนพัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ท่ีไดอยาง
สม่ําเสมอและเปนรูปธรรม
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนอง
ความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตาม
ศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบันพิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูที่เกิดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบัน
มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน
และความเชี่ยวชาญของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
สถาบันมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการมารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสราง
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เครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงปญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใชพัฒนาบุคลากร
ของสถานประกอบการหรือสวนการผลิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหคําปรึกษาแนะนําและจัดใหมีชองทางใน
การสื่อสารทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวาสอดคลอง
กับความตองการของผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากร ผูใหบริการ ทั้งในดานการนําความรู ความเชี่ยวชาญไปใชประโยชน การสื่อสาร การชี้แจงแนะนําให
ผูรับบริการและประชาชน
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ
มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ใหบริการระบบและกลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการคาใชจาย
ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการใหบริการ
โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลที่ชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
สถาบันมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดกระบวนการ
ในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผูเรียนดวย จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
เผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตางๆ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการบริการวิชาการ
เผยแพรสูสาธารณะ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณา
การเขากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสานพัฒนา
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดี
ขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้

จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบงชีท้ ี่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ
งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นตาม
จุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ และมีผลลัพธชัดเจน
ตามแนวทางที่กําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการกําหนด
ผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํา
งานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตามผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
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สถาบันสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการ
เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขา
กับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองคการนักศึกษา
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
3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มีหอศิลป หอ
ประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสารระดับหนวยงาน
ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน
3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับหนวยงานหรือ
องคกรอื่น มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนระบบอยาง
ชัดเจน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
5. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การบู ร ณาการงานด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปพั ฒ นากระบวนการบู ร ณาการด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA
5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสูการปฏิบัติ
และปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ
6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใชผูเชี่ยวชาญ
และมีการเผยแพรสูสาธารณะ
6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากร
หรือเปนที่ประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ
เผยแพรทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ไดรับการอางอิง เปนที่
ยอมรับ
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทํา
หนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดาน
ตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อสถาบันที่เปนเลิศ 2009 - 2010
7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบงชี้
7.1
7.2
7.3
7.4

จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ
ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง
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ตัวบงชีท้ ี่ 7.1 : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภา
สถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศนเปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาลรับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
เกณฑมาตรฐาน :
1. สภาสถาบั น ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนดครบถ ว นและมี ก ารประเมิ น ตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวน
เสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ :
หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.
แนวปฏิบัติที่ดี
1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
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1.1 กรรมการสภาสถาบั น ทุก คนควรได รั บ การชี้ แ จงและทํา ความเข า ใจเกี่ ย วกั บกฏหมาย
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตางๆ อาทิ ขอบังคับที่วา
ดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศ
ทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณของสถาบัน เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ที่มีตอสถาบันกอนจะปฏิบัติ
หนาที่
1.2 กรรมการสภาสถาบัน กํ า กับ ดูแลสถาบัน ไปสูทิศทางที่กํา หนดร ว มกัน ระหวางผูบริ ห าร
สถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานตอ
สาธารณชน
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
2.1 ผูบริหารและสภาสถาบัน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจ
แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ
ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชนการสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุง
กระบวนหลักของสถาบัน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ทิศทางการ
สงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการหรือผูมี
สวนได สวนเสียเชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชจายเงินงบประมาณ
และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันอยาง
เหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล และการรายงานขอมูล กับประโยชนที่จะไดรับ
2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธให
หนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน
2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการ
ประชุมผูบริหารอยางนอย ปละ 1 - 2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลอง
กับสภาพการณยิ่งขึ้น พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมาย
ทุกระดับที่เกี่ยวของ
3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของสถาบันอยางครบถวน
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใน
รอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดยใชสื่อตางๆ ที่ตรง
กับกลุมเปาหมาย
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4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และตรวจสอบ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเสี่ยงอยูระดับในที่
ยอมรับได
4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากร
เปนประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการโครงการ
พัฒนาองคการใหคลองตัว (lean organization) เปนตน
5. ผู บ ริ ห ารถ า ยทอดความรู แ ละส ง เสริ ม พั ฒ นาผู ร ว มงานเพื่ อ ให ส ามารถทํ า งานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให
สูงขึ้นอยางตอเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานที่หนางาน (on –
the – job training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใชเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู และ
ถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางเครือขาย
ชุมชนนักปฎิบัติ (community of practices) เปนตน
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี
สวนไดสวนเสีย
6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของสถาบันให
ไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยใหสอดคลองทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผู บ ริ ห ารมี ก ารดํ า เนิ น งานภายใตห ลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยเฉพาะในประเด็ น การปกป อ ง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่
เกี่ยวของในการดําเนินงาน
6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป
6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารตามที่ระบุไวในกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหารและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทํารวมกันระหวางสภาสถาบันและบริหาร
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7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริ หารงานแบบกั ลยาณมิตรกลา ว คือ ใช
หลักการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือปรับปรุงสถาบัน
ใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง
7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหารงาน อาทิจัดทํา
แผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม
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ตัวบงชีท้ ี่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการ
รวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ
เพื่อใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรูการเขาถึง
ขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
1.1 สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของ
สถาบัน วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดที่ตองการ เพื่อนํามาใชในการกําหนดแผน
ยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยอยางนอย
ตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
1.2 บุคคลที่เกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดีผูชวย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนางาน ที่กํากับดูแลดานยุทธศาสตรหรือกล
ยุทธที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมทั้งดานอื่นๆ ที่เปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน
1.3 สถาบันควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
รวมทั้งประเด็นการจัดการความรูที่สถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการ
เรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เปนตน
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
2.1 กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อยางนอยควรเปนบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารยหรือนักวิจัยที่
เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมทั้งดานอื่นๆ ที่สถาบันมุงเนน
2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของอาจารยหรือ
นักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่สะทอน
อัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองค
ความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการและผลงาน
ทางดานวิจัย รวมทั้งผลงานดานอื่นๆ ที่สถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อยาง
สม่ําเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรู เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรมดังกลาว
3.2 สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน เชนการ
สงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทั้งระหวางหนวยงานภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบัน เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอยาง
เหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
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4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่น ๆ
ที่เป นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒ นาและจัดเก็บอยางเปนระบบเปนหมวดหมูเพื่อ ใหบุค ลากร
กลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย
4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองใหเกียรติ
แกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผาน
มา ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ เชน นวัตกรรมที่ได
จากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
หนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย
5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู มา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน
5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปาประสงคที่กําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร
หรือกลยุทธของสถาบัน
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ตัวบงชีท้ ี่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่
สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการ
ตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความ
สะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปดวยผูบริหารดาน
ระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
เปนอยางนอย
- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ
- ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของสถาบัน
- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศที่มีอยูใน
ปจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ ทั้ง hardware software (system
software และ application software) database peopleware และ facilities อื่นๆ
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-

งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ
การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ
การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยาง
นอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศที่นําขอมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เปน
ตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เปนพันธกิจของสถาบันได
อยางครบถวน ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอื่นๆ รวมทั้งเปน
ขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลา
ในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มี
การใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน
3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจของผูใช
ระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ ช ร ะบบสารสนเทศมาปรั บ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศ
4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว
4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
มี ก ารส ง ข อ มู ล ผ า นระบบเครื อ ข า ยของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษา เปนตน
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ตัวบงชีท้ ี่ 7.4 :
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบบริหารความเสี่ยง

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ
ไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูใน
ระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและ
โอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน
เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปการ
ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกาย หรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารยบุคลากรใน
สถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกัน หรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดขึ้นได แตไ มพบ
แผนการจัดการความเสี่ยง หรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว
2. สถาบัน หรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ
เช น คณาจารย นั ก วิ จั ย หรื อ บุ ค ลากรขาดจริ ย ธรรม จรรยาบรรณ การไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน หรื อ
กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน
3. สถาบัน หรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผล
กระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการประเมิน
เปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน
การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับ
เพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรางแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกําหนด
ไวลวงหนา
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน
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1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบายหรือ
แนวทางในการดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน
ตามบริบทของสถาบัน
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตางๆ เชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- ความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ
สงผลกระทบตอสถาบันดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และ
ทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ
2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวของกับคน
อาคารสถานที่ อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงานสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนตน
2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่ํา ได
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณเสี่ยงใน
อดีต หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณเสี่ยง
ดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน
ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการ หรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน
และไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือความคุมคา)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภาสถาบัน
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานปญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอสภาสถาบัน
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
แผนบริห ารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ ยงที่เหลื ออยูหลังการ
จัดการ ความเสี่ยงและขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบาย หรือสภาพแวดลอม
ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหนวยงานกํากับ
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของ
สถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัยบริการ
ทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความตองการใชเงินเพื่อ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจ
กับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา
คาใชจายที่สถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของสถาบันหลังจาก
หักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละ
ของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดง
ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยาง
คุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได
ตัวบงชี้

จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวบงชีท้ ี่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต อ งมี ร ะบบในการจั ด หาและจั ด สรรเงิ น อย า งมี
ประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน
ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันได
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2
ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ :
แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปแบบ
แผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตาม
กลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการ
เงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกําหนดให
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เห็ น อย า งชั ด เจนถึ ง ที่ ม าของเงิ น ทุ น ที่ ต อ งการใช ว า สามารถจั ด หาได จ ากแหล ง เงิ น ทุ น ใด เช น รายได
คาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงิน
บริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม
เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน
ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินที่ตอง
ใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
1.2 สถาบั น ควรตั้ ง คณะกรรมการทํ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ท รั พ ยากรที่ ต อ งใช ใ นการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถาบัน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตอ งใชซึ่งจะเปนงบประมาณ
ในการดําเนินการตามแผน และ กําหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน
เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตางๆ กอนที่จะนําขอมูล
เหลานั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการ
ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน และ
เพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสถาบัน
ในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทําใหรายไดรายจาย เปนไป
อยางเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปที่
แตกตางกันไดแตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนที่ที่จะนํางบประมาณ
ประจําปเสนอสภาสถาบันควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆ ดังนี้
- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวในแตละปมาก
นอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของสถาบันแลว งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจมีความ
เพียงพอมากนอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสถาบันแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุล
อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลว
สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใชในกิจกรรมของสถาบันในชวงถัดไป มีการนํารายงานทางการ
เงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร เปนรายงานที่
แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการทํางาน
อยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร
5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน
5.4 มีการวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
6.1 สถาบันการศึกษาที่ไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวควร
จัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้นหากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมไดเขาตรวจสอบเปนประจํา
ทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป
6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผูตรวจสอบภายใน
อยางเปนทางการ
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจชวยในการติดตามการ
ใชเงินจัดทํารายงานตางๆ ที่เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะหสถานะทาง
การเงินของหนวยงาน
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กําหนด
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ แ สดงถึ ง
ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต
ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้

จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบงชีท้ ี่ 9.1 :
ชนิดของตัวบงชี้

:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ (P)

คําอธิบายตัวบงชี้
: การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบัน
ตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไป
ตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุก
คนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถ
สรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มี
ขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ ใหขอมูลสนับสนุ นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง
9
องคประกอบคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 ขอ

แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบ
เฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกัน คุ ณภาพที่นํา มาใชตองเป น ส ว นหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึก ษาที่
ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันใหมีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชาภาควิชา/สาขาวิชา จนถึงระดับผูปฏิบัติแต
ละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ตองใหความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนด
มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับคณะ
วิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อใหไดคุณภาพตามที่สถาบัน หรือคณะวิชากําหนด
2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
3.1 สถาบัน อาจกํา หนดมาตรฐานและกํ า หนดตั วบงชี้ที่ใ ชเป น กรอบในการดํ าเนิ น งานของ
สถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตทั้งนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน
และกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 ตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคครบถวนทั้ง
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ
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3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1)
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมิ น คุณ ภาพเสนอต อ สภาสถาบั น และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน
4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณครบถวนโดยมี
การกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มี ก ารจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ที่ เ ป น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพที่ มี ข อ มู ล ครบถ ว นตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พรอมทั้ง
เสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ / หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
รวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้น
จากปกอนหนาทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ
สถาบั น ควรจั ดให มี ร ะบบสารสนเทศที่ ส ามารถนํ า เสนอขอ มู ล ประกอบการดํ า เนิ น การ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดทั้ง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเปนระบบที่สามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ
ผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของ
สถาบัน ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมกําหนด
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ตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ดานการประกันคุณภาพ เปนตน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและ
มีกิจกรรมรวมกัน
8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ทั้งในสวนของระดับสถาบันหรือ
คณะวิชา และในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ
มีพัฒนาการดานตางๆ ที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกันอยาง
ตอเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแตละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดีใหกับสาธารณชน
และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน
9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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องคประกอบที่ 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล
ตัวบงชี้ที่ 99.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ (P)

เกณฑมาตรฐาน :
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กํากับติดตามใหสถานศึกษาพัฒนา หรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 1 หรือ 2 ขอ

มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการครบทั้ง 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน (ขอมูลจริง/วิธีการไดมา/หมายเลขหลักฐานอางอิง) :
วิทยาลัยแสงธรรมโดยคณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพ (99.1.1) มีมติกําหนด
นโยบายเพื่อเป นแนวทางการพัฒนา และสงเสริมทั้ งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และสนับสนุน
บุคลากรในการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมใหเปนสถานศึกษา 3 ดี และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยรับทราบ (99.1.2)
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ พื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค อ ย า งมี
คุณภาพและมาตรฐานตามนโยบาย 3 ดี ทั้งดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปน
ไทยและดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (10.1.3 - 10.1.6)
คณะกรรมการการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพ (10.1.1) มีนโยบายใหฝายบริหาร ฝาย
วิชาการและฝายกิจการนักศึกษาดําเนินงานนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณา (10.1.2)
วิทยาลัยแสงธรรมมีการกํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงานโครงการทั้งสิ้น 49 แผน
ที่สงเสริมนโยบายสถานศึกษา 3 ดี เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานที่สงเสริมนโยบายศึกษา 3
ดี (10.1.3, 10.1.5 - 10.1.6)
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การประเมินตนเอง (SAR)
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 2
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย 1 : 4 ขอ
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง : -ตัวหาร : - ผลลัพธ (% หรือสัดสวน) : 4]
บรรลุเปาหมาย (1 = บรรลุ, 0 = ไมบรรลุ) : บรรลุ
เปาหมายปตอไป : 4 ขอ
รายการหลักฐานอางอิง
10.1.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนพัฒ นา และประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา ป
การศึกษา 2552
10.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัย ปการศึกษา 2552
10.1.3 แผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552
10.1.4 แฟมพัฒนางาน สถานศึกษา 3 ดี
10.1.5 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552
10.1.6 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ฝายกิจการนักศึกษา ปการศึกษา 2552
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 2
ผลการดําเนินงาน : 4
หมายเหตุ / ขอสังเกต : -
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บทที่ 5
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม

5.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ วิทยาลัย
จึงไดกําหนดนโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงค (ขอบังคับวิทยาลัยแสงธรรม วาดวย การประกันคุณภาพ
ภายใน พ.ศ. 2549 : 2 - 3) ดังนี้
5.1.1 นโยบาย
1. สรางเสริมความรู ความเขาใจ และปลูกฝงใหบุคลากรของสถาบันไดตระหนักถึงเรื่อง “คุณภาพ”
อยูเสมอ
2. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดวยการกําหนดปจจัยหรือองคประกอบ
ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา แนวทางปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของแตละองคประกอบ ดัชนี
บงชี้คุณภาพการศึกษา ตลอดจนกลไกควบคุมการตรวจสอบและการประเมินผลการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสมกับลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ โดยเนนหลักการใหทุกหนวยงานพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ
ภายในหนวยงานและสรางความพรอมที่จะใหหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเขาไป
ตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพได
4. สนับสนุนใหบุคลากรของสถาบันทุกระดับไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
เปนรูปธรรม และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.1.2 เปาหมาย
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีเปาหมายในการสรางองคความรูทางวิชาการดาน
ปรัชญาศาสนา และเทววิทยา ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ
การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม อั น จะนํ า ไปสู ก ารสร า งความมั่ น ใจแก สั ง คมได ว า สถาบั น ได จั ด
การศึกษาและผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ
5.1.3 วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ
2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง
3. นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหสามารถรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
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แนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
1. พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยการกําหนดปจจัย หรือองคประกอบที่มีผล
ตอคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของแตละองคประกอบ ดัชนีบงชี้คุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนมีกลไกควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงาน มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเหมาะสม
กับลักษณะและสภาพแวดลอมภายในหนวยงานนั้น โดยเนน หลักของการใหห นวยงานพัฒ นา
ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหนวยงาน และสรางความพรอมที่จะให
หนวยงานภายนอก หรือสถาบัน เขาไปตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพได
3. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหทันสมัย มีการรักษามาตรฐานการศึกษาของสถาบัน และเปนแกนกลาง
ในการประสานการดําเนินงานระหวางสถาบัน หนวยงานตางๆ
4. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ห น ว ยงาน แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ คณะทํ า งาน ผู รั บ ผิ ด ชอบ ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหนวยงาน
5. ใหหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
5.1 ชี้แจงใหบุคลากรของหนวยงานเขาใจระบบประกันคุณภาพตลอดจนตระหนักถึงบทบาท
และหนาที่ของแตละหนวยงานที่มีสวนในการสรางคุณภาพการจัดการศึกษา
5.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สถาบันกําหนด เปนพื้นฐานในการพัฒนาระบบ โดยหนวยงานอาจกําหนดองคประกอบ
และดัชนีบงชี้คุณภาพเพิ่มเติม ที่สะทอนธรรมชาติและภารกิจเฉพาะของแตละหนวยงาน
5.3 กําหนดระบบ กลไกในการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน
5.4 จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study Report) รายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report) ตามเวลาที่กําหนด
5.5 มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพภายในของหน ว ยงาน โดยคณะกรรมการตรวจประเมิ น ของ
หนวยงาน
5.6 นําผลที่ไดจากการศึกษาตนเองและการประเมินตนเองไปใชในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.7 มีการตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) หรือการประเมินคุณภาพ
(Quality Assessment) ระดับหนวยงาน และระดับสถาบัน

5.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) โดยจัดใหมีระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพภายในสถาบัน พรอมทั้งมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการดวย
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) เปนการตรวจสอบเชิงระบบดวยคูมือคุณภาพ
(Quality Manual) มุงเนนการตรวจสอบการจัดการศึกษาและหนวยงานสนับสนุนการศึกษาที่สอดคลองกับ
ภารกิจทั้ง 4 ประการเปนหลัก
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3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันใน
ภาพรวม เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา สถาบันไดดําเนินการตามภารกิจหลักอยางมีคุณภาพ

5.3 กลไกการดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ / หนวยงานที่มผี ูรับผิดชอบ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
หนวยงานภายนอก
สาธารณชน

สภาวิทยาลัย

วิทยาลัย
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาวิทยาลัย

หนวยงานประกัน
คุณภาพ

ศูนยวิจัยฯ

คณะ สาขาวิชา

กรรมการประกันคุณภาพ
ศูนยวิจัยฯ/คณะวิชา/สํานัก

หนวยงานประกันคุณภาพ
ศูนยวิจัยฯ/คณะวิชา/สํานัก

สํานัก
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5.4 โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา และขอบขายภารกิจของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
5.4.1. ระบบและกลไกการบริหารงานประกันคุณภาพ
วิทยาลัยแสงธรรมมีระบบ กลไกและการบริหารงานประกั นคุ ณภาพการศึกษาภายใน ด วยการ
ประสานงานดานการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายใน ทั้งหนวยงานวิชาการและหนวยงาน
สนับสนุน ดังแผนภูมิตอไปนี้
การประกันคุณภาพภายใน
Internal Quality Assurance

Quality Control

Quality Auditing

Quality Assessment

Input

Value-Added Process

Quality Output

Quality Assurance

คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลิตผล (บัณฑิต งานวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานบริการวิชาการ) ที่ตอบสนองตอความตองการที่กําหนด
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การดําเนินการภายในของคณะ / ศูนย / สํานักของสถาบัน
เพื่อควบคุมองคประกอบที่มีผลตอการศึกษา โดยมีระบบและกลไกควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่อง
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตัดสินวาสถาบันไดดําเนินการตามระบบและกลไกที่ได
กําหนดไวมากนอยเพียงใด การตรวจสอบนี้ไดดําเนินการใน 3 ระดับ คือ การตรวจสอบภายในระดับคณะ
วิชาและหนวยงานสนับสนุน วิชาการ การตรวจสอบภายในระดับสถาบัน และการตรวจสอบจากองคก ร
ภายนอก
การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน
โดยภาพรวมวาเมื่อไดมีการใชระบบประกันคุณภาพแลวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากนอย
เพียงใด
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กลไกการประกันคุณภาพ
เพื่อใหการประสานงานและการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันประสบผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว วิทยาลัยไดกําหนดกลไกในการพัฒนา
ติดตาม ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนขอมูล ปรึกษา เสนอแนะซึ่งกันและกัน ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
1.1 คณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (IQA กลาง)
1.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของแตละหนวยงาน
1.4 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของแตละหนวยงาน
1.5 กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหนวยงาน (IQA หนวยงาน)
รายละเอียด คําสั่งแตงตั้ง และหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังเอกสารในภาคผนวก
2. จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับหนวยงานและระดับสถาบัน
4. จัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4.1 ระดับหนวยงาน
4.2 ระดับสถาบัน
5.4.2 โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพ
อธิการบดี

คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
หนวยงานวิชาการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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5.4.3 ภารกิจงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. นําเสนอแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะหแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. จัดทํารายงานการติดตามการประเมินผล การวิเคราะหแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
5. ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันเพื่อเสนอ สกอ. และ สมศ.
7. งานเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกรรมการประสานงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน
8. งานเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
9. งานพัฒนาและฝกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
10. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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5.5 ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
5.5.1 การรวบรวมขอมูลตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
กําหนดนโยบาย องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
ขอมูลปอนกลับ
อาจารย – บุคลากร – หนวยงาน
รวบรวมขอมูลตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนดในการสํารวจตนเอง

นําเสนอวิทยาลัย

หัวหนาหนวยงาน

วิเคราะห สรุป สงรายงาน พรอมขอมูลที่รวบรวม
วาถึงระดับมาตรฐานที่คาดหวังที่ระบุไวในคูมือเพียงใด
พรอมความคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุง (ถามี)
คณบดี/ผูอํานวยการ/รองฯฝาย
ขอมูลปอนกลับ

เสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา
วิเคราะห สรุปภาพรวมทั้งคณะ / หนวยงาน พรอมขอมูล / ขอเสนอแนะ
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5.5.2 สรุปกิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

เดือน/ป

รายการกิจกรรม

พ.ค. 53

1. ผูบริหารประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
2. ทําความเขาใจกับประชาคมเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
3. แตงตั้งคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับสถาบัน)
3.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของแตละหนวยงาน
3.4 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของแตละหนวยงาน
3.5 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (IQA กลาง)
3.6 กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหนวยงาน (IQA หนวยงาน)
4. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (IQA กลาง)
เพื่อวางแผนงานและจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและของหนวยงาน
- วางกรอบดัชนีประเมิน เกณฑตัดสิน
- วางแนวทาง, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
- วางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
- วางแนวทางการทําความเขาใจกับประชาคม
5. จัดประชุมทําความเขาใจเรื่ององคประกอบที่มีผลตอคุณภาพ ดัชนีและเกณฑ
6. กําหนดดัชนีและเกณฑสําหรับการประเมินผลภายใน
7. ประชุมบุคลากรในหนวยงาน
8. สรุปจุดออนจุดแข็งที่ตองดําเนินการตอ
9. แกไข ปรับปรุงการทํางาน/เสริมจุดแข็ง (จัดทําแผนปฏิบัติการ)
10. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการ
- ผูบริหาร
- อาจารยเรื่องการสอนและการวัดผล
- อาจารยเรื่องการวิจัย
- เจาหนาที่เรื่องการปฏิบัติงานใหได กระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน

ตลอดปการศึกษา 11. บุคลากรและ IQA หนวยงาน รวบรวมขอมูลเพื่อเปนขอมูลในการจัดทํารายงาน
2553
ประเมินตนเอง (SAR 1) และจัดทําฐานขอมูลที่ใชในการประกันคุณภาพ
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เดือน/ป

รายการกิจกรรม

มี.ค. – พ.ค. 54

12. บุคลากรในหนวยงาน เขียนรายงาน SSR และสง IQA หนวยงาน (ตามที่หนวยงาน
กําหนด) เพื่อเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR 1 และสงใหคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานพิจารณา แลวแกไขเพิ่มเติม (ถามี)
13. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ตรวจประเมินคุณภาพ
ปรับปรุงจุดออนเสริมจุดแข็ง และให IQA หนวยงาน จัดทําเปน SAR 2 (กอนการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน -ผป. ของปตอไป) แลวสงสําเนา SAR 2 ใหคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และ แผนกประกันคุณภาพเพื่อจัดทําเปน (ราง) รายงาน
ประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR)

มิ.ย. 54

14. แตละหนวยงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
15. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑที่ สกอ.
กําหนด (สลับตรวจ สายวิชาการ - สายสนับสนุน)
16. หนวยงานรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

15 ก.ค. 54

17. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานการประเมินดวยวาจา และจัดทํารายงานสรุป
ผลการประเมินคุณภาพภายใน สงใหหนวยงานผูรับประเมิน และแผนกประกันคุณภาพ

ก.ค. 54

18. แผนกประกันคุณภาพ จัดทํารายงานประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) เสนอตอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา (รวมในโปรแกรม CHEQA Online)

ส.ค. 54

19. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตาม
เกณฑที่ สกอ. กําหนด
20. สถาบันรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
21. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานการประเมินดวยวาจา และจัดทํารายงานสรุป
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สงใหแผนกประกันคุณภาพ
22. แผนกประกันคุณภาพนําเสนอ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหาร

ก.ย. 54

23. แผนกประกันคุณภาพจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
เสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสภาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา และสง สกอ. ตาม
ลําดับ (รวมในโปรแกรม CHEQA Online)
24. ประชาสัมพันธ เผยแพรผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
25. จัดเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
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บทที่ 6
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report – SAR)
วิทยาลัยแสงธรรมไดริเริ่มการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 และดําเนินการ
พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและเพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกระดับตองมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยแสงธรรมไดพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ วิธีการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553) และไดพัฒ นาจัดทํา เปนคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 เพื่อใชประกอบเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
และการจัดทํารายงานประเมินตนเองในระดับหนวยงานและระดับสถาบันใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งในเบื้องตนวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการจัดทํารายงานประเมินตนเองไวดังตอไปนี้

1. องคประกอบของรายงานการประเมินตนเอง
องคประกอบของรายงานการประเมินตนเอง มีดังนี้
1.1 สวนนํา
สวนนํา เปนการนําเสนอสภาพปจจุบันของหนวยงาน โดยมีเนื้อหา และสาระสําคัญ ดังนี้
- ประวัติและการพัฒนาหนวยงาน
- ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบายของหนวยงาน
- โครงสรางการบริหารของหนวยงาน
- ภารกิจ / ขอบขายภาระงาน และ เปาหมาย ของหนวยงาน ตัวอยางเชน ตารางที่ 1
- แผนปฏิบัติการประจําป (แผนงาน / โครงการ)
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ตารางที่ 1 ตัวอยาง ภารกิจหลัก/ขอบขายภาระงาน และเปาหมาย ของคณะวิชา
ภารกิจ
1. การเรียนการสอน

2. การวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ

3. การบริการทางวิชาการ

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เปาหมาย
สัดสวนภารกิจ (%)

40

20

30

10

กิจกรรมเชิงคุณภาพ
- ปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหมีเนือ้ หาที่ทันสมัยและ
นําไปใชได
- จัดการเรียนการสอนเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
- มีแผนการสอนทุกหัวขอ
- มีการประเมินรายวิชา
- มีการวิเคราะหขอสอบ
- มีการจัดทํามาตรฐาน
ขอสอบ
- ประเมินคุณภาพการศึกษา
- มีงานวิจัยทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
- สนับสนุนทุนวิจยั
- มีการนําเสนอผลงานวิจัยใน
ลักษณะตางๆ อยางตอเนือ่ ง
- โครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน
- บริการวิชาการ ณ สถานที่
ปฏิบัติการสถานปฏิบัติการ
- บริการขอมูลขาวสารทาง
วิชาการ
- สงเสริมใหนักศึกษา
ตระหนักถึงบทบาทของ
ตนเองในการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ

ดัชนีเชิงปริมาณ
ทุกป

30% ของรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน
ทุกรายวิชา
ทุกรายวิชา
ทุกรายวิชา
ทุกรายวิชา
ทุกป
ทุกหนวยงาน
จัดสรร งปม. ที่แนนอน
และตอเนื่องทุกป
ทุกป
อยางนอย 1 โครงการตอป
เฉลี่ยคนละ ...ชม./ เดือน
ตลอดเวลา
- อยางนอย 1 รายวิชาที่มี
เนื้อหาดานนี้
- สอดแทรกในกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทุก
กิจกรรม
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1.2 สวนสาระ
นําเสนอผลการประเมินตนเองในลักษณะของรายงานผลการดําเนินงานจําแนกตามองคประกอบ
คุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐาน โดยมีขอตกลงพื้นฐานรวมกัน ดังนี้
1) การจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเองของหน ว ยงานวิ ช าการ (คณะวิ ช า) และหน ว ยงาน
สนับสนุน วิชาการ (สํา นัก / สํา นัก งาน / ศูน ย) ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด (วิธีการเขียนใหดูต าม
ตัวอยาง)
2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองคณะวิ ชา / สาขา และหนวยงานสนับสนุน วิชาการให
ผูบริหารของหนวยงาน (รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ) เปนผูรับผิดชอบ โดยมีการกําหนดองคประกอบ
คุณภาพและตัวบงชี้ในการประเมิน รวมทั้งเปาหมายคุณภาพในแตละตัวบงชี้ ตามมติคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยแสงธรรมรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 หนวยงานผูผิดชอบและเปาหมายคุณภาพ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
องคประกอบคุณภาพ และ ตัวบงชี้

สาย
วิชาการ

สาย
สนับสนุน

8 ขอ

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร

คะแนน

5

ฝว.

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
(2.2.1 คณะมนุษยศาสตร)
(2.2.2 คณะศาสนศาสตร)
2.3 อาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
(2.3.1 คณะมนุษยศาสตร)
(2.3.2 คณะศาสนศาสตร)
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
2.5 หองสมุดอุปกรณการศึกษาและสภาพ
แวดลอมการเรียนรู
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพั ฒ นาสั ม ฤทธิ ผ ลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา

จํานวนขอ /
ระดับ

ฝบ.

องคประกอบที่ 1 ปรัชญาปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

เปาหมายคุณภาพ

6 ขอ
20.00%
(20.00%)
(46.67%)

5
3
(3)
(5)

13.33%
(20.00%)
(13.33%)

1
(1)
(1)

7 ขอ

5

7 ขอ
7 ขอ

5
5

5 ขอ

5

5 ขอ

5

7 ขอ

5

ฝก.
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หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
องคประกอบคุณภาพ และ ตัวบงชี้

สาย
วิชาการ

สาย
สนับสนุน

เปาหมายคุณภาพ
จํานวนขอ /
ระดับ

คะแนน

6 ขอ

5

8 ขอ

5

5 ขอ
~11,538
บาท/คน

5

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม

5 ขอ

5

5.2 กระบวนการบริ ก ารทางวิ ช าการให เ กิ ด
ประโยชนตอสังคม

5 ขอ

5

5 ขอ

5

7 ขอ
5 ขอ

5
5

5 ขอ
6 ขอ

5
5

7 ขอ

5

9 ขอ

5

3.2 ระบบและกลไกการส ง เสริ ม กิ จ กรรม
นักศึกษา

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

ศวส.

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกการจั ด การความรู จ าก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ
แกสังคม

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูนําของสถาบันและผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการ
ตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ทุกฝายเนน ฝว.

ฝก.

ฝบ.

ฝบ.

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน

3

ฝบ.

หมายเหตุ
ให ตรวจสอบองค ประกอบคุณภาพของ สกอ. และมาตรฐานคุ ณภาพของ สมศ. พร อมดั ชนี เกณฑ
มาตรฐาน และเกณฑการประเมิน รวมทั้งคําอธิบายและขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน ในภาคผนวกของคูมือฉบับนี้
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1.3 สวนสรุป
สวนสรุป เปนการบรรยายในลักษณะวิเคราะห และประเมินภาพรวมของผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบ สกอ. และมาตรฐานของ สมศ. และตัวบงชี้คุณภาพที่บรรยายในสวนสาระของ SAR โดยใชวิธี
SWOT Analysis (Strength – Weakness – Opportunity – Threat Analysis) ซึ่งจะชวยใหทราบถึงจุดออน
จุดแข็ง ภัยคุกคามและโอกาสในการดําเนินงานของหนวยงาน ควรมีการสรุปประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ตามองคประกอบตางๆ พรอมทั้งสรุปจุดออน ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมสรางโอกาส

(ตัวอยางการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน)
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
เกณฑมาตรฐาน ขอ 1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน
.....................................................................................................................................................
ใหเขียนบรรยายการดําเนินงาน
...................................................................................................................................................................
ตามตัวบงชี้
...................................................................................................................................................................
หลักฐานอางอิง
รหัส มศ. 2.1 – 1 – 1 ชื่อหลักฐาน …………………………………………………………………………
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชื่อยอหนวยงาน ( มศ. หมายถึง คณะมนุษยศาสตร)
ตัวบงชี้ที่ 1 ขององคประกอบที่ 2
เกณฑขอ 1
ลําดับที่ของหลักฐานที่ใชอางอิง

เกณฑมาตรฐาน ขอ 2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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หลักฐานอางอิง
รหัส มศ. 2.1 – 2 – 1 ชื่อหลักฐาน .........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
เกณฑมาตรฐาน ขอ 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม
ศึก ษาและกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับอุ ด มศึก ษาแห ง ชาติ (การดํา เนิน งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ หมายถึ ง ต อ งมี ก ารประเมิ น ผลตาม “ตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานตามประกาศ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาหรื อ สาขาวิ ช า เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน” กรณี ที่
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงชี้กลาง) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
ผลการดําเนินงาน
.....................................................................................................................................................
ใหเขียนบรรยายการดําเนินงาน
...................................................................................................................................................................
ตามตัวบงชี้
...................................................................................................................................................................
หลักฐานอางอิง
รหัส มศ. 2.1 – 3 – 1 ชื่อหลักฐาน .........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
เกณฑมาตรฐาน ขอ 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินงานไดครบถวนทั้งขอ 1
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่ กํ า หนดในเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รฯ กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน
5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
.....................................................................................................................................................
ใหเขียนบรรยายการดําเนินงาน
...................................................................................................................................................................
ตามตัวบงชี้
...................................................................................................................................................................
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หลักฐานอางอิง
รหัส มศ. 2.1 – 4 – 1 ชื่อหลักฐาน .........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
เกณฑมาตรฐาน ขอ 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินงานไดครบถวนทั้งขอ 1
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
.....................................................................................................................................................
ใหเขียนบรรยายการดําเนินงาน
...................................................................................................................................................................
ตามตัวบงชี้
...................................................................................................................................................................
หลักฐานอางอิง
รหัส มศ. 2.1 – 5 – 1 ชื่อหลักฐาน .........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ผูรายงาน ..........................................................................................................................................
ผูเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน ...........................................................................................................

เมื่อ เขี ย นรายงานผลการดํา เนิน งานตามเกณฑม าตรฐานครบทุ ก ตัว บงชี้ ข อง
องคประกอบคุณภาพแลว ใหระบุเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ ตามดวยผลการประเมิน
ตนเอง แลวจึงสรุปวาผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่วางไวหรือไม ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการครบ
5 ขอตามเกณฑทั่วไป
และครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม

ผลการประเมินและการบรรลุเปาหมาย
เปาหมายและผลการประเมิน

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้

เปาหมายที่ตั้งไว 5 ขอ

5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองได 5 ขอ

5 คะแนน

สรุปผลการประเมิน

 บรรลุเปาหมาย

 ไมบรรลุเปาหมาย

สวนที่ 3 สวนสรุป
เปนการสรุปผลการประเมินทั้งในภาพรวมและจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ตามราย
ตัวบงชี้ ตลอดจนผลการประเมินจําแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และ
มุมมองดานบริหารจัดการ นอกจากนี้ประกอบดวยการวิเคราะหสรุปจุดแข็ง จุดออน แนวทางเสริมจุดแข็งและ
แนวทางพัฒนาในแตละองคประกอบคุณภาพดวย ทั้งนี้ในการแปลผลการประเมินใหใชเกณฑดังตอไปนี้
คะแนน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00
ตารางสรุปผลการประเมิน มีดังตอไปนี้

ความหมายตอการดําเนินงาน
ตองปรับปรุงเรงดวน
ตองปรับปรุง
อยูในระดับ พอใช
อยูในระดับ ดี
อยูในระดับ ดีมาก
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ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้

องคประกอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
5
4
4
4
3
5
5
5
5

2

คะแนนการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้
3
4
5
6

3.60 3.80
5
5
5
4
5

5

5

5

4

4.25

คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองในภาพรวม

7
3

8
3

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับผล
การดําเนินงาน

5.00
3.93
4.50
4.67
3.50
5.00
4.81
5.00
5.00

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.55

ดีมาก
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ตารางที่ 3.2 ผลการประเมินจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ และประเภทตัวบงชี้
องคประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเอง
I
-

P
x1.1

O
-

x2a
x4.3
-

x2b
x3a
x4b
x5a
x6.1
x7a
x8.1
x9.1

x2.8
-

รวม

ระดับผล
การดําเนินงาน

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ทั้ง 9 ดาน
ระดับผลการเนินงาน
xi.j หมายถึง คะแนนตัวบงชี้ขององคประกอบที่ i ( i=1,2,3,…9) ตัวบงชี้ที่ j ( j=1,2,3,…8)
x2a
x2b
x3a
x4b
x5a
x7a

x 2.2 + x 2.3 + x 2.5
3
x +x +x +x
= 2.1 2.4 2.6 2.7
4
x +x
= 3.1 3.2
2
x +x
= 4.1 4.2
2
x +x
= 5.1 5.2
2
x +x +x +x
= 7.1 7.2 7.3 7.4
4

=

คะแนนเฉลี่ยของแตละองคประกอบ คํานวณไดจาก
การหารผลรวมของคะแนนตัวบงชี้ทุกตัวดวยจํานวนตัว
บงชี้ทั้งหมดในองคประกอบนั้น

I – Input

P – process

O – output / outcome
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ตารางที่ 3.3 ผลการประเมินจําแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และประเภทตัวบงชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู

คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเอง
I
-

P
xa

O
x2.8

-

xb

-

xc

xd

-

-

xe

-

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ทั้ง 3 มาตรฐาน

ระดับผลการดําเนินงาน
x 2.7 + x3.2
2
x1.1 + x 2.4 + x7.1 + x7.3 + x7.4 + x8.1 + x9.1
xb =
7
x 2.2 + x 2.3 + x 2.5 + x 4.3
xc =
4
x 2.1 + x 2.6 + x3.1 + x 4.1 + x5.1 + x5.2 + x6.1
xd =
7
x 4.2 + x7.2
xe =
2

xa =

คะแนนเฉลี่ยของแตละมาตรฐาน คํานวณไดจากการ
หารผลรวมของคะแนนตัวบงชี้ทุกตัวดวยจํานวนตัวบงชี้
ทั้งหมดในมาตรฐานนั้น

รวม

ระดับผล
การดําเนินงาน
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ตารางที่ 3.4 ผลการประเมินจําแนกตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และประเภทตัวบงชี้
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานศักยภาพและ
ความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเอง
I

P

O

x2.5
xa
-

xb
x8.1
xc

-

x4.3
-

xd
xe
xf

-

-

x6.1

-

รวม

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชีท้ ั้ง 2 มาตรฐาน

ระดับผลการดําเนินงาน
x 2.2 + x 2.3
2
x +x +x
= 2.1 2.4 2.6
3
x +x +x +x +x +x
= 1.1 7.1 7.2 7.3 7.4 9.1
6
x +x +x
= 2.7 3.1 3.2
3
x +x
= 4.1 4.2
2
x +x
= 5.1 5.2
2

xa =
xb
xc
xd
xe
xf

คะแนนเฉลี่ยของมาตรฐานแตละดาน คํานวณได
จากการหารผลรวมของคะแนนตัวบงชี้ทุกตัวดวยจํานวน
ตัวบงชี้ทั้งหมดในมาตรฐานแตละดาน

ระดับผล
การดําเนินงาน
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ตารางที่ 3.5 ผลการประเมินจําแนกตามมุมมองดานบริหารจัดการ และประเภทตัวบงชี้
มุมมองดานบริหารจัดการ
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวน
เสีย
2. ดานกระบวนการภายใน
3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากร การเรียนรูและ
นวัตกรรม

คะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเอง
I
-

P
xa

x2.5
x4.3
xc

xb
x8.1
xd

O
x2.8

รวม

ระดับผล
การดําเนินงาน

-

-

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ทั้ง 4 มุมมอง

ระดับผลการดําเนินงาน
x 2.6 + x 2.7 + x3.1 + x3.2 + x5.1 + x5.2
6
x1.1 + x 2.1 + x 2.4 + x 4.1 + x6.1 + x7.1 + x7.3 + x7.4 + x9.1
=
9
x 2.2 + x 2.3
=
2
x 4.2 + x7.2
=
2

xa =
xb
xc
xd

คะแนนเฉลี่ยของแตละมุมมอง คํานวณไดจากการหารผลรวมของ
คะแนนตัวบงชี้ทุกตัวดวยจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดในแตละมุมมองนั้น
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ตารางที่ 3.6 ผลการประเมินตนเองจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2553 ของ........................................................................
ผลการดําเนินงาน
องคประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ขอ

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอมการเรียนรู

ขอ
รอยละ
รอยละ
ขอ
ขอ

ขอ/ อัตรา
สวนรอยละ (%)

บรรลุเปาหมาย
3บรรลุ 2 ไม

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3.6 (ตอ)
ผลการดําเนินงาน
องคประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน

ขอ

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ขอ

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหแกนักศึกษา

ขอ

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา และ
บริการดานขอมูลขาวสาร

ขอ

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา

ขอ

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

ขอ/ อัตรา
สวนรอยละ (%)

บรรลุเปาหมาย
3บรรลุ 2 ไม

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3.6 (ตอ)
ผลการดําเนินงาน
องคประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ขอ

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ขอ

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารย ประจํา
และนักวิจัยประจํา

อัตราสวน

องคประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแกสังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม

ขอ

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนแกสังคม

ขอ

ขอ/ อัตรา
สวนรอยละ (%)

บรรลุเปาหมาย
3บรรลุ 2 ไม

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3.6 (ตอ)
ผลการดําเนินงาน
องคประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหาร
ทุกระดับของสถาบัน

ขอ

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
การเรียนรู

ขอ

7.3 ระบบสารเทศเพื่อการบริหาร และ
การตัดสินใจ

ขอ

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ขอ

ขอ/ อัตรา
สวนรอยละ (%)

บรรลุเปาหมาย
3บรรลุ 2 ไม

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3.6 (ตอ)
ผลการดําเนินงาน
องคประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

องคประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ
8.1. ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

ขอ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ขอ

ขอ/ อัตรา
สวนรอยละ (%)

บรรลุเปาหมาย
3บรรลุ 2 ไม

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

หมายเหตุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน (จุดที่ควรพัฒนา) แนวทางเสริมจุดแข็ง และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา

129

2. ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) / รายงานประจําป ระดับหนวยงาน
และระดับวิทยาลัย
ตลอดปการศึกษา 1. บุคลากรและ IQA หนวยงาน รวบรวมขอมูลเพื่อเปนขอมูลในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
2553
(SAR 1) และจัดทําฐานขอมูลที่ใชในการประกันคุณภาพ
มี.ค. – พ.ค. 54 2. บุคลากรในหนวยงาน เขียนรายงาน SSR และสง IQA หนวยงาน (ตามที่หนวยงานกําหนด)
เพื่อเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR 1 และสงใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานพิจารณา แลวแกไขเพิ่มเติม (ถามี)
3. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ตรวจประเมินคุณภาพ ปรับปรุง
จุดออนเสริมจุดแข็ง และให IQA หนวยงาน จัดทําเปน SAR 2 (กอนการจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน - ผป. ของปตอไป) แลวสงสําเนา SAR 2 ใหคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และ แผนกประกันคุณภาพเพื่อจัดทําเปน (ราง) รายงานประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน (SAR)
มิ.ย. 54
4. แตละหนวยงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนด
(สลับตรวจ สายวิชาการ-สายสนับสนุน)
6. หนวยงานรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ (ในขอ 5)
15 ก.ค. 54

7. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานการประเมินดวยวาจา และจัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน สงใหหนวยงานผูรับประเมิน และแผนกประกันคุณภาพ

ก.ค. 54

8. แผนกประกันคุณภาพ จัดทํารายงานประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) เสนอตอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา (รวมในโปรแกรม CHEQA Online)

ส.ค. 54

9. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑที่
สกอ. กําหนด
10. สถาบันรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ (ในขอ 9)
11. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานการประเมินดวยวาจา และจัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สงใหแผนกประกันคุณภาพ
12. แผนกประกันคุณภาพนําเสนอ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน คณะกรรมการ
วางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหาร

ก.ย. 54

13. แผนกประกันคุณภาพจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสภาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา และสง สกอ. ตามลําดับ
(รวมในโปรแกรม CHEQA Online)
14. ประชาสัมพันธ เผยแพรผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ภาคผนวกที่ 1
ตารางองคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชีท้ ี่ใชประเมินคุณภาพตาม
องคประกอบคุณภาพ
จํานวน (ตัวบงชี้)
องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต

3. กิจกรรมนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
รวม

I = Input

ปจจัยนําเขา
(I)

กระบวนการ
(P)

ผลผลิต หรือ
ผลลัพธ (O)

รวม

-

1 (1.1)

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

1+

3 (2.2, 2.3
และ 2.5)

4 (2.1, 2.4,
2.6 และ 2.7)

ตัวบงชี้ที่ 1 (2.8)
และตัวบงชี้ที่
เกี่ยวของของ สมศ.

8+

-

2 (3.1 และ
3.2)

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

2+

1 (4.3)

2 (4.1 และ
4.2)

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

3+

-

2 (5.1 และ
5.2)

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

2+

-

1 (6.1)

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

1+

-

4 (7.1, 7.2,
7.3 และ 7.4)

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

4+

-

1 (8.1)

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

1+

-

1 (9.1)

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

1+

4

18

1

23

P = Process

O = Output/ Outcome
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ตารางมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชีท้ ี่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

มาตราฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต

ตัวบงชี้ดาน
ปจจัยนําเขา
(I)

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ (P)

ตัวบงชี้ดาน
ผลผลิต หรือ
ผลลัพธ (O)

รวม

-

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบงชี้ที่ 2.7 และ
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
3.2
ของ สมศ.

3+

-

ตัวบงชี้ที่ 1.1, 2.4,
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
7.1, 7.3, 7.4, 8.1
ของ สมศ.
และ 9.1

7+

ตัวบงชี้ที่ 2.2,
2.3, 2.5 และ
4.3

ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.6,
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
3.1, 4.1, 5.1, 5.2
ของ สมศ.
และ 6.1

11+

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู

-

ตัวบงชี้ที่ 4.2 และ ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
7.2
ของ สมศ.

2+

รวม

4

2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธ
กิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา

18

1+

23+
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ตารางมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชีท้ ี่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวบงชี้ดาน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ (O)

รวม

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

1+

ตัวบงชี้ที่ 2.1,
2.4, 2.6

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

5+

(3) ดานการเงิน

ตัวบงชี้ที่ 8.1

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

1+

(4) ดานการบริหารจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 1.1,
7.1, 7.2, 7.3,
7.4 และ 9.1

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

6+

ตัวบงชี้ที่ 2.7,
3.1 และ 3.2

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

4+

ตัวบงชี้ที่ 4.1
และ 4.2

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

3+

(3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ที่ 5.1
และ 5.2

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

2+

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ตัวบงชี้ที่ 6.1

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

1+

18

1+

23+

มาตราฐานสถาบันอุดมศึกษา

ตัวบงชี้ดาน
ปจจัยนําเขา
(I)

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ
(P)

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ

ตัวบงชี้ที่ 2.5

(2) ดานวิชาการ

ตัวบงชี้ที่ 2.2
และ 2.3

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต

(2) ดานการวิจัย

รวม

ตัวบงชี้ที่ 4.3

4
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ตารางมุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ

มุมมองดานบริหารจัดการ
1. ดานนักศึกษา ผูมีสวนได
สวนเสีย

ตัวบงชี้
ดานปจจัย
นําเขา (I)

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ
(P)

ตัวบงชี้ดาน
ผลผลิต หรือ
ผลผลิต (O)

รวม

-

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

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

7+

ตัวบงชี้ที่
2.5

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

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

10+

ตัวบงชี้ที่
4.3

ตัวบงชี้ที่ 8.1

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

2+

ตัวบงชี้ที่
2.2 และ 2.3

ตัวบงชี้ที่ 4.2
และ 7.2

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
ของ สมศ.

4+

4

18

1+

23+

2. ดานกระบวนการภายใน

3. ดานการเงิน

4. ดานบุคลากร การเรียนรู
และนวัตกรรม

รวม
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดศึกษา
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวน การดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมายเหตุ

1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค
ของสถาบันฯ หรื อกําหนดเป าหมายการดํา เนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเองโดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการ
ดําเนินการที่บรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตาม
ขอ 1 - 5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบ
ซอม อนุโลมใหปรับตัวบงชี้ในขอ 4 และขอ 5 เปนดังนี้
ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา / รายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 60 วัน หลัง
สอบซอมใหครบทุกชุดวิชา / รายวิชาที่เปดสอน
ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา ภายใน 90 วัน หลังสอบซอม
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ภาคผนวกที่ 2
ตารางแนวทางปฏิบัตติ ามตัวบงชี้คณ
ุ ภาพ (Key Quality Indicators : KQI
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
องค
ประ
กอบที่
1

2

ตัวบงชี้คุณภาพ
(Key Quality
Indicators :
KQI)
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และ
แผนการ
ดําเนินงาน
1.1 กระบวนการ
พัฒนาแผน
การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนา
และบริหาร
หลักสูตร
2.2 อาจารยประจํา
ที่มีหนาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
2.3 อาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
2.4 ระบบการ
พัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสาย
สนับสนุน
2.5 หองสมุด
อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอม
การเรียนรู

ผู
รวบรวม
สิ่งที่
คา
ประเมิน น้ําหนัก และสรุป
ขอมูล

P

ผู
ตรวจสอบ
ขอมูล

หมายเหตุ

ใหคณะวิชาหรือหนวยงาน
สนั บ สนุ น วิ ช าการเป น ผู
กํา หนดผูร วบรวมและสรุ ป
ข อ มู ล และผู ต รวจสอบ
ขอมูลที่ชัดเจน

P

I

I

P

I

*คาน้ําหนักสถาบัน เปนคากระจายน้ําหนักระดับมาตรฐานและระดับตัวบงชี้ระดับสถาบัน / กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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องค
ประ
กอบที่

2

3

4

ตัวบงชี้คุณภาพ
(Key Quality
Indicators :
KQI)
2.6 ระบบและ
กลไกการจัดการ
เรียนการสอน
2.7 ระบบและ
กลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
2.8 ระดับ
ความสําเร็จของ
การเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดใหกับนักศึกษา
กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและ
กลไกการให
คําปรึกษาและ
บริการดานขอมูล
ขาวสาร
3.2 ระบบและ
กลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา

ผู
สิ่งที่
คา
รวบรวม
ประเมิน น้ําหนัก และสรุป
ขอมูล

ผู
ตรวจสอบ
ขอมูล

หมายเหตุ

P

P

O

P

P

การวิจัย
4.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

P

*คาน้ําหนักสถาบัน เปนคากระจายน้ําหนักระดับมาตรฐานและระดับตัวบงชี้ระดับสถาบัน / กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
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องค
ประ
กอบที่

4

5

ตัวบงชี้คุณภาพ
(Key Quality
Indicators :
KQI)
4.2 ระบบและ
กลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอ
จํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย

ผู
ตรวจสอบ
ขอมูล

หมายเหตุ

P

I

การบริการ
วิชาการแก
สังคม
5.1 ระบบและ
กลไกการบริการ
ทางวิชาการแก
สังคม
5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอ
สังคม

6

ผู
สิ่งที่
คา
รวบรวม
ประเมิน น้ําหนัก และสรุป
ขอมูล

P

P

การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
6.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

P

*คาน้ําหนักสถาบัน เปนคากระจายน้ําหนักระดับมาตรฐานและระดับตัวบงชี้ระดับสถาบัน / กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
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องค
ประ
กอบที่

7

ตัวบงชี้คุณภาพ
(Key Quality
Indicators :
KQI)

หมายเหตุ

P

P

P

P

การเงินและ
งบประมาณ
8.1 ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ

9

ผู
ตรวจสอบ
ขอมูล

การบริหารและ
การจัดการ
7.1 ภาวะผูนําของ
สภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน
7.2 การพัฒนา
สถาบันสูสถาบัน
เรียนรู
7.3 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง

8

ผู
สิ่งที่
คา
รวบรวม
ประเมิน น้ําหนัก และสรุป
ขอมูล

P

ระบบและกลไก
ในการประกัน
คุณภาพ
9.1 ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน

P

สิ่งที่ประเมิน : I = Input (ปจจัยนําเขา)
P = Process (กระบวนการ)

O = Output / Outcome (ผลผลิต / ผลลัพธ)
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หมายเหตุ
1. ตัวบงชี้คุณภาพในแตละมาตรฐาน ยึดถือตัวบงชี้คุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. ในคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีนาคม 2550 และตัวบงชี้คุณภาพของ สมศ.
ในคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา กรกฎาคม 2549 และเอกสารปรับแกขอความคูมือของ
สมศ. ปรับปรุงแกไขเมื่อ ธันวาคม 2549 (เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อ 30 มีนาคม 2550)
2. ผูรวบรวมและสรุปขอมูล ใหแตละหนวยงานในขอ 2 ระบุชื่อบุคคลที่รับผิดชอบดานขอมูล
(จัดทําเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานตางๆ ของตัวบงชี้คุณภาพทุกตัว ทั้งของ สกอ. และ สมศ.
3. ผูตรวจสอบขอมูล คือคณะกรรมการ หรือหัวหนาหนวยงานที่ตองจัดทําคูมือคุณภาพ และ
SAR (คณะวิชาทั้ง 2 คณะรวมสาขาวิชาโดยสํานักงานวิชาการฝายบริหารและการพัฒนาโดยสํานักอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษาโดยสํานักงานกิจการนักศึกษา ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมโดยสํานักงาน
วิชาการ และสํานักหอสมุด โดยบรรณารักษ) หรือโดยการระบุชื่อบุคคลใหเปนผูตรวจสอบขอมูล
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงานเมื่อมีการตรวจเยี่ยมประเมินโดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก
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ภาคผนวกที่ 3
รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
1. อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
5. ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
6. คณบดีคณะศาสนศาสตร
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
8. รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารดานการวางแผนฯ
9. หัวหนาแผนกพัฒนาคุณภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบาย วางแผนงานใหเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย
2. พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาใหทันสมัย เปนมาตรฐานและสอดคลองกับหลักการและ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
3. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
ตางๆ
4. ประสานงานและแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบ เพื่อใหการจัดทําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามีความคลองตัวและประสบผลสําเร็จ
5. ติดตามและรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหสภาวิทยาลัยแสงธรรมทราบ
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คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพ คําสั่งวิทยาลัยแสงธรรม ที่ 21/2553
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

บาทหลวง ดร. ชาติชาย พงษศิริ
บาทหลวง ไชโย กิจสกุล
บาทหลวง ธรรมรัตน เรือนงาม
บาทหลวง วิรัช นารินรักษ
บาทหลวง ดร. อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ
นางสาว ลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร
นางสาว ทิพยา แสงไชย
นางสาว ปนัดดา ชัยพระคุณ
นาย พีรพัฒน ถวิลรัตน
นาย พิเชษฐ รุงลาวัลย
นาย ทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
นางสาว จิตรา กิจเจริญ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการ

หนาที่และความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.

พิจารณาดัชนีและเกณฑการตรวจสอบและการประเมินระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย
จัดทําแผนงานการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา
วางนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา
แตงตั้งผูตรวจสอบและผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยตออธิการบดี
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา
และหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ
6. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบและผลการประเมินประจําปเพื่อเสนอตออธิการบดีและที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
7. ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ที่วิทยาลัยและ / หรือคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยมอบหมาย

นอกจากคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีภาระหนาที่ในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามกลไกของระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยแลว แผนกประกันคุณภาพการศึกษา ฝายวางแผน พัฒนา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักอธิการบดี ฝายวางแผนและการพัฒนายังมีการกําหนดภารกิจเพื่อการ
ประกันคุณภาพ ตามที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ป
การศึกษา 2551 ดังนี้
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คําสั่งวิทยาลัยแสงธรรม
ที่ 34/2553
เรื่อง “ แตงตั้ง กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน และ
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ”
1. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน (IQA หนวยงาน)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานฝายบริหาร
สํานักงานฝายกิจการนักศึกษา
ศูนยวิจัยคนควา ศาสนาและวัฒนธรรม
คณะวิชา / ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ

นางสาวลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร
นางสาวจิตรา กิจเจริญ
นางสาวปนัดดา ชัยพระคุณ
นางสาวจิตรา กิจเจริญ
นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ

2. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (IQA กลาง)
2.1 บาทหลวง ดร. ชาติชาย พงษศิริ
2.2 อาจารยทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
2.3 นางสาวจิตรา กิจเจริญ
2.4 นางสาวปนัดดา ชัยพระคุณ
2.5 นางสาวลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ประธานกรรมการ
IQA คณะวิชา / ศูนยสงเสริมฯ
กรรมการ
IQA สํานักงานฝายบริหาร / IQA ศูนยวิจัยฯ
กรรมการ
IQA สํานักงานฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
IQA สํานักงานอธิการบดี
กรรมการ / เลขานุการ

