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ค�ำน�ำ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึง่ มีอำ� นาจ
หน้าที่ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการด�ำเนิน
งานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของประเทศได้
มีนโยบายให้ทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทัง้ เสนอ
แนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาต่าง ๆ อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2553
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามทีจ่ ะเริม่ ต้นในปีงบประมาณ 2554 จนถึงปีงบประมาณ 2558 ซึง่ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบให้เผยแพร่และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท�ำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบัน
อุดมศึกษามีแนวทางปฏิบตั ใิ นการก�ำกับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทีช่ ดั เจนสอดคล้อง
กับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว   มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และน�ำไปสูก่ ารสร้างผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถตอบสนองสังคม
และประเทศชาติตามเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสถาบัน
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บทที่ 1

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา

1. ความจ�ำเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การด�ำเนินการตาม
ภารกิจทัง้ 4 ประการดังกล่าว มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศทัง้ ระยะสัน้ และระยะ
ยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท�ำให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งด�ำเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความ
แตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา
ข้ามพรมแดน และการเคลือ่ นย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน   ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพ
การศึกษา                     
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาค
การผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มีความโปร่งใส (transparency)   และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ 
(accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ก�ำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้
มีสำ� นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท�ำหน้าทีป่ ระเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม  2549 เพื่อเป็นกลไกก�ำกับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็น
กรอบการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพือ่ เป็นกลไกส่งเสริมและก�ำกับให้สถาบัน
อุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มมี าตรฐานตามประเภทหรือกลุม่ สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม่
9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็น
ไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพือ่ การประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
ด้วยความจ�ำเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพือ่ ตรวจสอบและประเมินการด�ำเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบ
เท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ
ก�ำหนดขึน้ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชีใ้ นทุกองค์ประกอบ
คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
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เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและ
เป็นสากล
3) เพือ่ ให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง
จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด�ำเนินงานเพื่อเสริม
จุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�ำให้มั่นใจว่าสถาบัน
อุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
ก�ำหนด
5) เพือ่ ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีขอ้ มูลพืน้
ฐานทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางทีเ่ หมาะสม
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2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก�ำหนดจุดมุง่ หมายและหลักการของการจัดการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก�ำหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย “ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพือ่ ใช้เป็นกลไกในการ
ผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา   
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการด�ำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาก�ำหนดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถอื ว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
มีการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
การประกันคุณภาพภายนอก   เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค�ำนึงถึงความ
มุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.”  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้ก�ำหนด
ให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน  ซึง่ สมศ. ได้ดำ� เนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) เสร็จ
สิ้นไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการ
เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบที่สาม
ของ สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอก
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สถานที่ตั้งหลัก การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น
การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดย
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   ซึ่งมีหลักการ
ส�ำคัญ 5 ประการ  ดังต่อไปนี้
1) เป็นการประเมินเพือ่ มุง่ ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ไม่ได้มงุ่ เน้นเรือ่ งการตัดสิน  
การจับผิด หรือการให้คุณ – ให้โทษ
2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง
(evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)
3) มุง่ เน้นในเรือ่ งการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก�ำกับ
ควบคุม
4) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษา
ของชาติตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพ
เชิงนโยบาย  แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ   โดยสถาบันสามารถก�ำหนด
เป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและ
ผู้เรียน
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3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้ก�ำหนดแนวทาง
การพัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ�้ำซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ
โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด�ำเนินการ  
กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและ
จุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการก
ระจายอ�ำนาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ
จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวตั น์  ซึง่ ระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุม่ เหล่านี้ จะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส�ำคัญ อาทิ สามารถสร้าง
ความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดี
ขึน้   ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท�ำงานของอาจารย์ สามารถปรับจ�ำนวนของบัณฑิต
ในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้
มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยน
กันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน�ำไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ
(accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก�ำหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต�่ำกว่า
ปริญญาตรี จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิน่   เพือ่ เตรียมก�ำลังคนทีม่ คี วามรูเ้ ข้าสู่
ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออก
จากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน�ำไป
สู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี   เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค  เพื่อรองรับการด�ำรงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์
หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการท�ำวิทยานิพนธ์หรือการ
วิจัย   หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริง
ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ�ำแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดย
เฉพาะระดับปริญญาเอก  และเน้นการท�ำวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญา
เอก  สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น�ำทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการ
ขับเคลือ่ นอุดมศึกษาไทยให้อยูใ่ นแนวหน้าระดับสากล มุง่ สร้างองค์ความรูท้ ฤษฎี และข้อค้นพบ
ใหม่ทางวิชาการ
ดังนัน้ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับ
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก�ำหนดให้  คณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีหน้าทีพ่ จิ ารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาทีส่ อดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
ค�ำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท�ำมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายการพัฒนา
การอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท�ำขึ้นฉบับนี้ได้ใช้
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส�ำคัญ
ที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็น
มาตรฐานที่ค�ำนึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุก
สถาบันสามารถน�ำไปใช้ก�ำหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม
2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่   มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบ
ด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน  คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์
ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู/้ สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะ
มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุง่ หมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดท�ำมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจ
ในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก
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2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการ
ด�ำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก�ำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี   กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะ
ทาง และกลุม่ ง สถาบันทีเ่ น้นการวิจยั ขัน้ สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตใน
แต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก�ำหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา
วิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้  ดา้ นทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา หลั ก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ด และด� ำ เนิ น การหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญา
ในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก�ำหนดชือ่ ปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา   เพื่อ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่
สากล ซึ่งท�ำให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่อง
ในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา
เพือ่ ให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานตามทีก่ ำ� หนด  
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และ
สัมพันธ์กบั มาตรฐานและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาอืน่ ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึงจ�ำเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
ทัง้ นี้ ความเชือ่ มโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง และการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่  1.1         

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ

➤

มาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู
และสังคมแห่งการเรียนรู
➤

➤

➤

➤

➤

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ดาน
➤

หลักเกณฑ์ก�ากับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสรางสังคมแห่ง
การเรียนรู/สังคมแห่งความรู
➤

➤

➤

➤

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

➤

➤

➤

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทย
ที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพ

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
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5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัย
ได้ตระหนักดีถึงความส�ำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท�ำประกาศทบวง
มหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหลักการส�ำคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความ
มีอิสระในการด�ำเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบัน
ที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(accountability)  
ต่ อ มาพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหน้าที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ สถานศึกษาแต่ละแห่ง
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษา
ในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  ซึ่งคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึง่ ต่อมาได้จดั ท�ำเป็นประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรือ่ ง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ   สาระส�ำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวง

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท�ำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ ให้มกี าร
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจาก
ภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดทีม่ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลสถาบันการศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึน้ ในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด�ำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากด�ำเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท�ำกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ในมาตรา 5 และ
มาตรา 47 วรรคสอง   โดยสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของกฎกระทรวงฉบับนีย้ งั คงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545  ซึง่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถอื ปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ ง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับ
เดียวกัน  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท�ำหน้าที่หลัก 2 ประการคือ
1) วางระเบียบหรือออกประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน�ำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้
ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก�ำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
5.1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
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1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา โดยค�ำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก�ำหนด
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ก�ำหนดไว้
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด�ำเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา

ดังนี้

5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีร่ ะบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบตั ิ

1) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มหี น่วยงานหรือคณะ
กรรมการทีร่ บั ผิดชอบการด�ำเนินการด้านการประกันคุณภาพขึน้ โดยมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นา บริหารและ
ติดตามการด�ำเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  เพือ่ ใช้กำ� กับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด
3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด�ำเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษา
ในสาขาวิชาต่างๆ (2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิค
การสอน (4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ทั้ ง นี้ ให้ แ ต่ ล ะคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร   โดยให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
คณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด�ำเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดท�ำรายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสนอต่อ สภาสถาบัน  หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน  โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
5.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด
         ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน   โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับ
ชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง  แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพ
แบบใดจะต้องมีกระบวนการท�ำงานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด�ำเนินงานตามแผน การ
ตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินภารกิจของสถาบันบรรลุ
เป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง   ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชน
ให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
5.2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเป็นกรอบส�ำคัญในการด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ
มาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังต้องด�ำเนินการ
ให้ได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้าน
ต่างๆ ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ
เป็นต้น
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ตั ว บ่ ง ชี้ เป็ น ข้ อ ก� ำ หนดของการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ พั ฒ นาขึ้ น ใน
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านทีม่ คี วามครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและ
พันธกิจสนับสนุน ได้แก่ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด�ำเนินการ (2) การผลิต
บัณฑิต   (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม
(6) การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   (7) การบริหารและการจัดการ   (8) การเงินและ
งบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้
วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนัน้ ๆ ได้ทงั้ หมด  ดังนัน้ ในบทที่ 3 ของคูม่ อื ฉบับนีจ้ งึ ได้พฒ
ั นา
ตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัย
น�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์  นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินกระบวนการยังได้
น�ำเสนอตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้ด้วยในบทที่ 4 เพื่อประโยชน์ของ
สถาบันอุดมศึกษาในการน�ำตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้
เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่งก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน
5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท้ มี่ คี วามส�ำคัญส่งผลให้การด�ำเนินงาน
ประสบความส�ำเร็จและน�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งคือ คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส�ำคัญและก�ำหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง หน้าที่ส�ำคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกัน
คุณภาพพร้อมทัง้ ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพทีเ่ หมาะสมส�ำหรับสถาบัน ระบบประกัน
คุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับ
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ�ำเป็นต้องจัดท�ำคู่มือ
คุณภาพในแต่ละระดับเพือ่ ก�ำกับการด�ำเนินงาน แต่ทสี่ ำ� คัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนีต้ อ้ ง
ประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถ
ใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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5.2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และวัดผลด�ำเนินงานเป็นสิ่งจ�ำเป็นในกระบวนการประกัน
คุณภาพ  การวัดและวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานจะไม่สามารถท�ำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทีเ่ ป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตัง้ แต่ระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี   มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด�ำเนินงานตั้งแต่
การวางแผน การปฎิบัติงานประจ�ำ การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
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6. การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุวา่ “ใหหน่วยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมรี ะบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและใหถอื ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหาร
การศึกษาทีต่ อ งด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ ง” ในขณะทีม่ าตรา 49 ของพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกัน
ระบุถงึ การประเมินคุณภาพภายนอกไววา่ “ใหมสี า� นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท�าหนาที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และท�าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากขอมูลขางตนจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตองด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัย
ที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานเพื่อน�าไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้ง
ปัจจัยน�าเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome)
ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความ
เชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน
➤

➤

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

การประเมินคุณภาพภายนอก
➤

รายงานประจ�าปี

➤

การตรวจเยี่ยม

➤

รายงาน
ผลการประเมิน การติดตามผล

➤

ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัด
ทุก 3 ปี

➤

ขอมูลป้อนกลับ

ขอมูลป้อนกลับ

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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จากแผนภาพที่ 1.2   จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด�ำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในแล้ว จ�ำเป็นต้องจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่ง
เป็นผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า    รายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report : SAR)  เพือ่ น�ำเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชือ่ มโยงระหว่างการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก  โดย
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องจัดท�ำรายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพ
ที่แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
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บทที่ 2

กระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการ
ด�ำเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ได้ก�ำหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันได้
ทราบสถานภาพที่แท้จริง  อันจะน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และ
มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง   การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมิน
และสถาบันที่รับการประเมินจ�ำเป็นต้องก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม  และ
สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553
ทั้งนี้  สถาบันต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อน
สิ้นปีการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน ดังนี้
1) เพือ่ ให้สามารถน�ำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
ศึกษาได้ทันในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม (กรณีที่
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
2) เพื่อให้สามารถจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนได้ภายใน 120 วัน
นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถาบัน
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น  จึงควรมีแนวทาง
การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกล่าว
สามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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การด�ำเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง
(act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดย
น�ำผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการ
เปลีย่ นแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชีห้ รือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมี
การประกาศให้ทกุ หน่วยงานในสถาบันได้รบั ทราบและถือปฏิบตั โิ ดยทัว่ กันก่อน
เริ่มปีการศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน
D = กิจกรรมข้อที่ 2 ด�ำเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ต้น
ปีการศึกษา คือเดือนที่ 1–เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน–เดือน
พฤษภาคม ปีถัดไป)
C = กิจกรรมข้อที่ 3–8 ด�ำเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน   ระหว่างเดือนมิถุนายน–สิงหาคม ของ
ปีการศึกษาถัดไป
A  = กิจกรรมข้อที่ 9 วางแผนปรับปรุงและด�ำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน
โดยคณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาน�ำข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการ
ด�ำเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาท�ำแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป  หรือจัดท�ำโครงการพัฒนาและเสนอ
ใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้  
ส�ำหรับกิจกรรมข้อที่ 10 ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมทีส่ ถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้อง
ด�ำเนินการตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชน์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเป็นสากล
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1. สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพประจ�า
ปีการศึกษาใหม่โดยประกาศตัวบ่งชี้ก่อนเริ่ม
ตนปีการศึกษาใหม่และแจกคู่มือการจัดท�า
SAR (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ วิธี
การและก�าหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ประจ�าปี)
2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้
ที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online
(มีทีมงานใหค�าปรึกษากับบุคลากร และหรือ
หน่วยงาน และหรือภาควิชาในการเก็บขอมูล
พรอมทั้งพิจารณาปรับปรุงการด�าเนินการ
ตามความเหมาะสม)

กิจกรรมด�าเนินการ

เปรียบเทียบปีงบประมาณกับปีการศึกษา

●

ปีการศึกษา (มิ.ย. พ.ค.)

ปีงบประมาณถัดไป
●

●

●

(พ.ค.-มิ.ย.)
●

●

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

●

●

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

ปีงบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.)

ต.ค.- พค.

●

ต.ค.- พค.

ตารางที่ 2.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
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3. ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าจัดท�า SAR
และเตรียมการประเมินระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า
4. ประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า
5. คณะน�าผลการประเมินระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ามาจัดท�า SAR บนระบบ
CHE QA Online และเตรียมการประเมิน
ระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
แต่งตัง้ กรรมการประเมินระดับคณะวิชาและ
หน่วยงานเทียบเท่า
6. ประเมิ น ระดั บ คณะวิ ช าหรื อ หน่ ว ยงาน
เทียบเท่าบนระบบ CHE QA Online
7. สถาบันน�าผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ามาจัดท�า SAR บนระบบ
CHE QA Online และเตรียมการประเมิน
ระดับสถาบันและแต่งตั้งกรรมการประเมิน
ระดับสถาบัน

เปรียบเทียบปีงบประมาณกับปีการศึกษา

ต.ค.- พค.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

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

ตารางที่ 2.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)
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8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE QA
Online และน�าผลการประเมินเสนอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน
ในปีการศึกษาถัดไป
9. ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาน�าผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (รวมทั้งขอเสนอ
แนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุง
การด�าเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ์/แผน
ปฏิบตั กิ ารประจ�าปีและเสนอตัง้ งบประมาณ
ปีถดั ไป หรือจัดท�าโครงการพัฒนาและเสนอ
ใชงบประมาณกลางปี
10. ส่ ง รายงานประจ� า ปี ที่ เ ป็ น รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบดวย SAR
และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะหรื อ หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า และระดั บ
สถาบั น )ให ส� า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online และ
หน่วยงานตนสังกัด (ภายใน 120 วันนับจาก
สิ้นปีการศึกษา)

เปรียบเทียบปีงบประมาณกับปีการศึกษา

ต.ค.- พค.
●

●

●

●

●

●

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

ตารางที่ 2.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)

2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
2.1 การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
2.1.1 การเตรียมรายงานประจ�ำปี
ก. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดย
ใช้รูปแบบการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก�ำหนด
ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
                  ปัจจุบนั ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พฒ
ั นาระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพือ่ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
และการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาในการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่
การจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน (common data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทัง้ การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว
ในการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   และจัดส่งรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย
            ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชีต้ อ้ งเป็นข้อมูลในช่วงเวลา
เดียวกับทีน่ ำ� เสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชือ่ เอกสาร
ที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง
                         2) การน�ำเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท�ำได้ในสองแนวทาง
คือ จัดเอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสาร
ได้จากผู้ใด หน่วยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ น�ำ
เอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องท�ำงานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อ
การเรียกใช้  การน�ำเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียก
หาเอกสารได้รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว
   ปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและ
องค์ประกอบคุณภาพแต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง
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(link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท�ำให้การจัดเก็บ
เป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานของสถาบัน         
2.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1) ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส�ำคัญๆ
อาทิ การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมิน
คุณภาพเป็นเช่นไร
2) เน้นย�้ำกับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค�ำถามหรือการ
สัมภาษณ์  โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น   เพื่อสร้าง
ความกระจ่างในการด�ำเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของ
บุคลากร
4) เน้นย�้ำให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจ
ประจ�ำของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท�ำอย่างต่อเนื่อง
ข. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ�ำเป็นต้อง
มีบคุ ลากร จ�ำนวน 1-3 คน ท�ำหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างคณะผูป้ ระเมินกับบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้
1) ท�ำความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด
2) ท�ำความเข้าใจอย่างดีกบั ภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพือ่ สามารถ
ให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน   รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมิน
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้
3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมิน
จะเชิญมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถาบันว่าจะเชิญมาเวลาใด   ห้องใด   หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่
คณะกรรมการประเมินก�ำหนด
5) เมื่อมีปัญหาในการอ�ำนวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้อง
สามารถประสานงานแก้ไขได้ทันที
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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2.1.3 การเตรียมสถานที่ส�ำหรับคณะผู้ประเมิน
   
ก. ห้องท�ำงานของคณะผู้ประเมิน
1) จัดเตรียมห้องท�ำงานและโต๊ะที่กว้างพอส�ำหรับวางเอกสารจ�ำนวน
มาก โดยเป็นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะท�ำงาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์   อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท�ำงานและ
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขทีจ่ ำ� เป็นไว้ในห้องท�ำงานหรือบริเวณ
ใกล้เคียง
4) ห้องท�ำงานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง   อาหารกลางวัน
ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ
5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษ
อื่นใด เพิ่มเติม
ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้
เป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน
2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดท�ำค�ำสัง่ แต่งตัง้ และจัดส่งให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้  
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีทผี่ ปู้ ระเมินจากภายนอก
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค�ำแนะน�ำ
ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้
ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้  ส่วนผู้ประเมินจากภายในภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่าต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอก
ภาควิ ช าหรื อ หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า โดยต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รผู ้ ป ระเมิ น
ของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
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2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของ
คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันเป็นผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์สงู ซึง่ สามารถให้คำ� แนะน�ำทีจ่ ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อคณะทีร่ บั การประเมิน
อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้   ส่วนผู้ประเมินจาก
ภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้
โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือ
นอกสถาบันก็ได้  ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในสถาบันต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดย
ประธานต้องเป็นผูท้ ขี่ นึ้ บัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของ
สถาบัน
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร         
ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอก
สถาบันที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
ข. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพทราบว่ า
คณะกรรมการประเมินฯ จะต้องท�ำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจัด
ส่ง username และ password ให้คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดับทราบ
เพื่อเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย
2 สัปดาห์  โดยในส่วนของผู้ท�ำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน   สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดส่ง
รหัสประจ�ำตัว (ID code) ให้ด้วย เพื่อให้ประธานฯ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลพืน้ ฐาน (common data set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมิน
คุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ                          
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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นอกจากนัน้ ให้สถาบันแจ้งรายชือ่ ผูท้ ำ� หน้าทีป่ ระสานงานระหว่างสถาบัน  
คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทัง้ เบอร์โทรศัพท์และ e-mail
address ส�ำหรับติดต่อ
ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
เพือ่ ร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยีย่ ม  
การให้ขอ้ มูลทีค่ ณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิม่ เติมก่อนการตรวจเยีย่ ม การนัดหมายต่าง ๆ  
เป็นต้น
2.2 การด�ำเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
		 1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม  แต่เตรียมพร้อมส�ำหรับ
การน�ำเยี่ยมชม หรือตอบค�ำถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดให้มีผู้ประสานงานท�ำหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงาน
กับบุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพื่อน�ำการเยี่ยมชม
หน่วยงานภายใน ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ
4) ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการประเมิ น ฯ ท� ำ งานต่ อ หลั ง เวลาราชการ    ควรมี
ผู้ประสานงานส่วนหนึ่งอยู่อ�ำนวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการ
ประเมินฯเมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสม
2.3 การด�ำเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผู้บริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง น�ำผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ
เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการด�ำเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  โดยอาจจัดท�ำเป็น
แผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้อง
ด�ำเนินการ   ก�ำหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม   งบประมาณส�ำหรับแต่ละกิจกรรม  
ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง
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2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบัน    
ชืน่ ชมผลส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ และตระหนักว่าผลส�ำเร็จทัง้ หมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันควรให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในต่อไป

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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บทที่ 3

ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตามองค์ประกอบคุณภาพ

1. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
1.1 หลักการ
การพัฒนาตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
ส�ำคัญ 6 ประการ คือ
1) ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุม
พันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ   หลักเกณฑ์   และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
2) ตัวบ่งชีต้ อบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการส�ำคัญ คือ
ไม่ให้เป็นภาระซ�้ำซ้อนในการปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา
3) ตัวบ่งชีป้ ระเมินปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชีผ้ ลผลิต
และผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก  
ทั้งนี้ เพื่อความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและ
เพื่อรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ.
4) ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร
การเรียนรู้และนวัตกรรม
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5) จ�ำนวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจ�ำนวนตัวบ่งชี้ขั้นต�่ำ  สถาบันอุดมศึกษา
สามารถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
6) เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่
เน้นระดับปริญญาตรี  กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบัน
เฉพาะทางทีเ่ น้นระดับปริญญาตรี และกลุม่ ง สถาบันทีเ่ น้นการวิจยั ขัน้ สูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามทีก่ ำ� หนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2 วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้
1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.  2545
2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี   ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
5) มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2549   ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
8) เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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1.2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.2.1
เพื่อน�ำมาพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยจ�ำแนกตามปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดย
ใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านทีค่ รอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ เพื่อให้สามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ได้ครบทุกมาตรฐาน
1.2.3 ก�ำหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เป็น
ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน�ำเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่ง
มีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก�ำหนดตามมุมมองการบริหารจัดการ
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม
1.2.5 ก�ำหนดตัวบ่งชีเ้ ป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชีเ้ ชิงคุณภาพและตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณ
ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก�ำหนดเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจ�ำนวนข้อและ
ระบุว่าผลการด�ำเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด�ำเนินการใดๆ หรือด�ำเนินการ
ไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก�ำหนดเกณฑ์
การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม)  ส�ำหรับการแปลง
ผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท�ำโดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก�ำหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้
ตัวอย่างเช่น
			 ตัวอย่างที่ 1 ก�ำหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด�ำเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51  
     
คะแนนที่ได้
=
75.51              
x 5 =   3.78
100
                       ตัวอย่างที่ 2  ก�ำหนดร้อยละ 85  เป็นคะแนน 5 ผลการด�ำเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 34.62
           
คะแนนที่ได้
=
34.62        
x 5 =   2.04
   
  85
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                       ตัวอย่างที่ 3 ก�ำหนดค่าเฉลี่ยคือ จ�ำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย
200,000 บาท เป็นคะแนน 5  ผลการด�ำเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน
คะแนนที่ได้
=
152,500.35 x 5   =  3.81
             200,000
   
ตัวอย่างที่ 4 ก�ำหนดร้อยละ 90  เป็นคะแนน 5  ผลการด�ำเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08
คะแนนที่ได้ 
=
92.08 x 5   =  5
  
  90
หลักการค�ำนวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้
ดังนี้                                                                                          
1) ผลการด�ำเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก�ำหนด
ให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5
2) ผลการด�ำเนินงานต�่ำกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก� ำหนดให้เป็น
คะแนน 5 ค�ำนวณคะแนนที่ได้ดังนี้    
      

คะแนนที่ได้ =    ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการด�ำเนินการ                                  
  x  5
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ทีก่ �ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชีน้ นั้ ๆ

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
      
การค�ำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง
โดยการปัดทศนิยมต�ำแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
        
72.364
เป็น    72.36
                    
3.975
เป็น 3.98
1.2.6 ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณี
ที่ไม่ด�ำเนินการใดๆ หรือด�ำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน  โดยมีความหมาย
ของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง
การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง
การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง
การด�ำเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง
การด�ำเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง
การด�ำเนินงานระดับดีมาก
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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2. ค�ำชี้แจงอื่นๆ ในการน�ำตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
1) การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ สถาบั น   แต่ ล ะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
จะต้องใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
2) การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ ภาควิ ช า คณะวิ ช าหรื อ หน่ ว ยงาน
เทียบเท่า และหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะน�ำไปใช้ให้
สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์
มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 การประเมิน
สภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจ�ำคณะวิชาและ
ผู้บริหารคณะวิชา เป็นต้น
3) การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้  ในกรณี
เช่นนั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนและต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยใช้  พ.ศ.
ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน ส�ำหรับตัวบ่งชี้ของ สมศ. ให้ใช้รอบปีตามที่
สมศ. ก�ำหนด
4) อาจารย์ประจ�ำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัยประจ�ำ  หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีต�ำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
การนับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำ ให้นับระยะเวลาการท�ำงาน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถน�ำมานับได้
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3. นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส�ำคัญ

ทีส่ ดุ เป็นกระบวนการจัดการศึกษาทีต่ อ้ งเน้นให้ผเู้ รียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท�ำงาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับ
สังคมและการประยุกต์ใช้ มกี ารจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผเู้ รียนได้คดิ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะท้อนจากการทีน่ กั ศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท�ำโครงงานหรือชิน้ งานในหัวข้อ
ที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ซึ่ง
มุ่งพัฒนาความรู้  และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษา
ไทยหลายรูปแบบตัวอย่างเช่น1   
1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)
5) การเรียนรู้จากการท�ำงาน (Work-based Learning)
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
7) การเรียนรูท้ ใี่ ช้วธิ สี ร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ

การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่
ส�ำคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการทีม่ ปี ระสิทธิผล เป็นมากกว่าความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึง่ การด�ำเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน
ระบบการจัดการ ผลการด�ำเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์

1

ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547”.
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การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน�ำเสนอบทความวิจยั

ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม (Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท� ำ รายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อย
ร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของ
บทความ

การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน�ำเสนอบทความ

วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม (Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท� ำ รายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม

ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการทีจ่ ดั ในสถาบันการศึกษาโดยมีบคุ คลภายนอก
เข้ามาใช้บริการ

การให้อำ� นาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อำ� นาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ

ในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

งานวิจัย หมายถึง   กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค�ำตอบของปัญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า
หรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ
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จรรยาบรรณนักวิจัย2   หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้
การด�ำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจน
ประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิศ์ รีและเกียรติภมู ขิ องนักวิจยั ดังนี้
1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท�ำวิจัยตามข้อตกลงที่ท�ำไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท�ำวิจัย
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท�ำวิจัย
7) นักวิจัยพึงน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติทอี่ าจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบตั เิ พือ่ รักษา ส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ชือ่ เสียง และฐานะของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ
6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อ�ำนาจครอบง�ำผิดท�ำนองคลองธรรมต่อนักศึกษา
และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มงาน 8) จรรยาบรรณ
ต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม

นักวิจัยประจ�ำ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีต�ำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย

2

ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งสิ่งแวดล้อม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ�ำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค - ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อ
ปีการศึกษา (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
-   ส�ำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ
ภาคพิเศษ  :  ลงทะเบียน  24  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต
ต่อภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค - ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อ
ปีการศึกษา (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- ส�ำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อ
ปีการศึกษา (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)

ขั้นตอนการค�ำนวณค่า FTES มีดังนี้
1) ค�ำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือ ผลรวมของ
ผลคูณระหว่างจ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ�ำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
ทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา   รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก�ำหนด
เวลาการเพิ่ม-ถอน)  โดยมีสูตรการค�ำนวณ ดังนี้
SCH =    Σ  nici
เมื่อ   ni    =   จ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
     
Ci    =   จ�ำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2) ค�ำนวณค่า FTES โดยใช้สูตรค�ำนวณดังนี้
    
                           SCH
FTES   =                    
                            จ�ำนวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ

โดยสถาบันได้มีการค�ำนวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็น
การพิเศษ
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นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ

แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี หมายถึง วิธปี ฏิบตั ิ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ที่ �ำให้องค์การประสบความส�ำเร็จ

หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ
ความส�ำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้
และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้

รับผลกระทบจากการด�ำเนินการและความส�ำเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส�ำคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก�ำกับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง
สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน
ผู้เสียภาษี ผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก�ำหนด

ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบัน
ควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก�ำหนดตัวบ่งชีค้ วามส�ำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์    โดยสถาบันน�ำ
แผนกลยุทธ์มาจัดท�ำแผนด�ำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ�ำปี

แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี หมายถึง แผนระยะสัน้ ทีม่ รี ะยะเวลาในการด�ำเนินงานภายใน 1 ปี เป็น

แผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบ
ด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด�ำเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น
รวมทั้ ง มี ก ารระบุ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก หรื อ หั ว หน้ า โครงการ   งบประมาณในการด� ำ เนิ น การ
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด�ำเนินโครงการที่ชัดเจน  
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก�ำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท�ำอะไรบ้างเพื่อให้ได้

ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่
ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ  องค์ประกอบของระบบ ประกอบ
ด้วย ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท�ำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด�ำเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด�ำเนินงาน

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท�ำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท�ำการประมวล

ผล รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดท�ำเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน�ำส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิ
ได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์
รวมทัง้ อุปกรณ์ตา่ งๆ เป็น เครือ่ งมือสนับสนุนการท�ำงานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
ในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์
เฉพาะด้านในการท�ำงานที่แตกต่างกันออกไป

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ทีย่ อมรับโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดย
ส�ำนักงานฯ หรือ วารสารวิชาการ ทีม่ ชี อื่ ปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI)

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล

เช่น ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences
Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ
ในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีชอื่ ปรากฏ
ในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส�ำนักงานฯ

40

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission (OHEC)

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ

ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน�ำไป
ใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ
หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม
จะน�ำมาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้4  
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด�ำเนินการ
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและ
มีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน�ำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
โดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต้ อ งมี ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ และเป้ า ประสงค์ ที่ ชั ด เจน
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมิน
ผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก�ำกับดูแล
ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะ
เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด�ำเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง
3

4

ดูเพิม่ เติม “คูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลองค์การทีด่ ”ี ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน
ก.พ.ร.)
ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการก�ำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance Rating)” ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.)
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4)

5)

6)

7)

8)
9)
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ความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้  โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ใน
ระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส�ำนึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชีแ้ จง
ได้เมือ่ มีขอ้ สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายได้อย่าง
เสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด�ำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ
และสามารถตรวจสอบได้
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้  ท�ำความเข้าใจ
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง
ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
หลักการกระจายอ�ำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ�ำนาจการตัดสิน
ใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ
(ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด�ำเนินการแทนโดยมีอิสระตาม
สมควร รวมถึงการมอบอ�ำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด�ำเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิม่ ผลิตภาพเพือ่ ผลการด�ำเนินงาน
ที่ดีของส่วนราชการ
หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ�ำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รบั การปฏิบตั แิ ละได้รบั บริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
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10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหา
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส�ำคัญ โดยฉันทามติ
ไม่จ�ำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้
ได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก�ำหนดตามกฎหมาย

อาจารย์ประจ�ำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรทีม่ สี ญั ญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
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4. องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด�ำเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น
จึงเป็นหน้าที่ที่สถาบันจะก�ำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการก�ำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก�ำหนดแล้วให้รับ
ทราบทัว่ กันทัง้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เช่น ผูป้ กครอง ชุมชน
ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                                
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้   จ�ำนวน  1   ตัวบ่งชี้  คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 		 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : กระบวนการ  
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด�ำเนินพันธกิจ
หลัก สถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาและการด�ำเนินงานของสถาบัน  
เพื่อให้สถาบันด�ำเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธ์และแผนด�ำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือ
จุดเน้นของสถาบันแล้ว   จะต้องค�ำนึงถึงหลักการอุดมศึกษา   กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง  ยุทธศาสตร์
ด้านต่างๆ ของชาติ   รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม

เกณฑ์มาตรฐาน		 :

1. มีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ทสี่ อดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน  โดยการมีสว่ นร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รบั ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนทีเ่ ชือ่ มโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน   ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)   และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)  
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ�ำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ�ำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
5. มีการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ�ำปี อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
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7. มีการประเมินผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการน�ำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ      4 หรือ 5 ข้อ
6 หรือ 7 ข้อ
8 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2

การผลิตบัณฑิต

หลักการ
พันธกิจที่ส�ำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผเู้ รียนมีความรูใ้ นวิชาการและวิชาชีพ มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรทีก่ ำ� หนด
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบนั ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
ดังนัน้ พันธกิจดังกล่าวจึงเกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริม่ ตัง้ แต่
การก�ำหนดปัจจัยน�ำเข้าทีไ่ ด้มาตรฐานตามทีก่ �ำหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ทมี่ ปี ริมาณและ
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนทีอ่ าศัยหลักการ
ร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ
ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบ
การพัฒนาอาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น
(จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอืน่ ตามทีแ่ ต่ละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  ตามที่กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ก�ำหนด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่ พึ ง มี ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้
จ�ำนวน  8  ตัวบ่งชี้  คือ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความส�ำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1		 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม�ำ่ เสมอตามหลักเกณฑ์
และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก�ำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด�ำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้
ผลการด�ำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”  กรณีทหี่ ลักสูตรใดยังไม่มปี ระกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก�ำหนดในภาคผนวก
ก) ส�ำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : ส�ำหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงทีย่ งั ไม่ได้ดำ� เนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก�ำกับให้มกี ารด�ำเนินการได้ครบถ้วนทัง้ ข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก�ำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   กรณีหลักสูตรที่
ด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก�ำกับ
ให้การด�ำเนินงานตามตัวบ่งชีใ้ นข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก�ำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร  
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก�ำกับให้มกี ารด�ำเนินการได้ครบถ้วนทัง้ ข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก�ำกับให้การด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาค
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ�ำนวนหลักสูตร
วิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจ�ำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจำ� นวนนักศึกษาทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ�ำนวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)             
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ท�ำการประเมิน ส�ำหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับ
หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่
ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดด�ำเนินการแล้ว
2. การนับจ�ำนวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจ�ำนวนหัวนักศึกษา
ในปีการศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตร
ใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกัน
ทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
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เกณฑ์การประเมิน :
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
  3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2   ข้อ
3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อตาม
ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป เกณฑ์ท่วั ไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2			 : อาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : ปัจจัยน�ำเข้า  
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส�ำคัญของ
สถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา
องค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบ
เทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5  = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ		 :
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีวุฒิปริญญาเอก
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
x 100
  ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =   จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำทั้งหมด
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
                     
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                                              
x  5
คะแนนที่ได้    =      
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
หรือ

1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละ
ของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิม่ ขึน้ ของร้อยละของอาจารย์ประจ�ำทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา   

x  5
คะแนนที่ได้  =                
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
              ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ   กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐาน
การส�ำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น   ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอก
ได้สำ� หรับกรณีทบี่ างสาขาวิชาชีพ มีคณ
ุ วุฒอิ นื่ ทีเ่ หมาะสมกว่า ทัง้ นี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ  ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ ในกรณีทมี่ อี าจารย์บรรจุใหม่ให้คำ� นวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ�ำทีร่ ะบุในค�ำชีแ้ จง
เกี่ยวกับการนับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำ หน้า 34
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ 
ไม่จ�ำเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
: อาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน�ำเข้า  
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ
ที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท�ำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้
ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้ การแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ การด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของ
อาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง
0 – 5 หรือ
   2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
			 หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา ทีก่ ำ� หนด
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =
ร้อยละ 6 ขึ้นไป
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สูตรการค�ำนวณ 		 :
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ
x 100
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำทั้งหมด

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ =
   
2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
                     
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ                                                
คะแนนที่ได้    =      
x  5

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการทีก่ �ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หรือ

1. ค่าการเพิม่ ขึน้ ของร้อยละของอาจารย์ประจ�ำทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน

2. แปลงค่าการเพิม่ ขึน้ ของร้อยละของอาจารย์ประจ�ำทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการเปรียบ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้  =      ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
x  5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1. การนับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ  ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ 
ไม่จ�ำเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 		 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ จ�ำเป็นต้องมีการ
บริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทัง้ ในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
และการใช้สอื่ การสอนทีท่ นั สมัย รวมทัง้ มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียน
รู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ�ำเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่
มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
ก�ำหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี และสร้างขวัญและก�ำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน�ำความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความส� ำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ :
หลักฐานส�ำหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
การสร้างขวัญและก�ำลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท�ำงานได้ดีขึ้น
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
5 หรือ 6 ข้อ
7 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 		 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : ปัจจัยน�ำเข้า
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้าน
กายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
เช่น สือ่ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรูอ้ นื่ ๆ การบริการด้านงานทะเบียน
การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังจ�ำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการ
ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา
ห้องเรียน สถานที่ออกก�ำลังกาย บริการอนามัย การจัดจ�ำหน่ายอาหาร เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :     
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า
8 FTES ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   และ
มีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
4. มีบริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก�ำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ปอ้ งกันอัคคีภยั ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต�่ำกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
7. มีการน�ำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
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หมายเหตุ :
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของ
นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย
2. การคิดจ�ำนวน FTES ให้น�ำจ�ำนวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน
โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนต้ อ งเป็ น ไปตามแนวทางที่ ก� ำ หนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ   มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการ
มีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค�ำนึงถึงความ
แตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำ� คัญมากต่อความสนใจใฝ่ร้แู ละต่อศักยภาพใน
การแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจยั ส่วนบุคคล การจัดให้มชี วั่ โมงเรียนในภาคปฏิบตั ิ ในห้องปฏิบตั กิ าร  รวมทัง้ มีการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง  มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร จัดท�ำโครงการ
มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet)  และมีหอ้ งสมุดและระบบสืบค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอส�ำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
ทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามทีก่ ำ� หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทีส่ ง่ เสริมทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการให้ผเู้ รียนได้เรียน
รู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท�ำวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ กุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชาต้องไม่ต�่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมิน
ผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
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หมายเหตุ :
1. มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะจะต้ อ งประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ เรี ย นที่ มี ต ่ อ คุ ณ ภาพ
การเรียนการสอนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ กุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาทีไ่ ม่มี
การเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา  การค้นคว้า
อิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2. งานวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ขอ้ 5 หมายถึง งานวิจยั ของผูส้ อนของ
สถาบันที่ได้พัฒนาขึ้น และน�ำไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ต้องมีการจัดท�ำรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย
เกณฑ์การประเมิน 		 :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7			 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
						 ของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : กระบวนการ  
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต  คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม   ด้านความรู้   ด้านทักษะทางปัญญา   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะ
อาชีพหรือบริบทของผู้ใช้  และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะ
เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เช่น การบริหารจัดการ  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทัน
วิทยาการ  ความสามารถในการประยุกต์ความรูก้ บั การปฏิบตั งิ านจริง  ส�ำหรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติม
ด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้น�ำทางความคิด   โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิง
วิพากษ์  และการน�ำเสนอผลงาน
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :    
1. มีการส�ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยส�ำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก�ำหนด
การศึกษาของหลักสูตร
2. มีการน�ำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนทีส่ ง่ เสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์   ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน�ำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
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5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
ศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน
หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1)
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท�ำบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน�ำไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)
เกณฑ์การประเมิน :
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค 1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2   ข้อ
3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อตาม
ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป เกณฑ์ท่วั ไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิม่ เติมเฉพาะกลุม่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8			 : ระดับความส�ำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
						 นักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : ผลผลิต
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็น
ปัจจัยส�ำคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมทัง้ ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและสังคม
ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความส�ำเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัด
ให้กับนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการก�ำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมทีก่ �ำหนด
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส�ำเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายทีก่ ำ� หนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนกั ศึกษาหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับนักศึกษาได้รบั การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคณ
ุ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หมายเหตุ :
1. การยกย่ อ งชมเชยประกาศเกี ย รติ คุ ณ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม หากด�ำ เนิ น การ
ในระดับมหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผเู้ ข้าร่วม
การแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)   
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การด�ำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริม
เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้น
ตามหลักสูตร  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่าซึง่ สถาบันจัดขึน้ ให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด�ำเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้
รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติ
ปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification  
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้		 จ�ำนวน  2   ตัวบ่งชี้  คือ
3.1 ระบบและกลไกการให้ค�ำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1			 : ระบบและกลไกการให้ค�ำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : กระบวนการ  
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์
เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้
ค�ำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่
จ�ำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
เกณฑ์มาตรฐาน		 :
1. มีการจัดบริการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต�่ำกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
7. มีการน�ำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด
บริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ
ข้อ 5 โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 		 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด�ำเนินการทั้งโดย
สถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้  (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กร
วิชาชีพได้ก�ำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. สถาบันจัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน�ำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ด�ำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส�ำหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย
2 ประเภทส�ำหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4  ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพ
แวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน   อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องมี
พันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถ
ด�ำเนินการในพันธกิจด้านนีอ้ ย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน
เพือ่ ให้ได้ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทเี่ กิดประโยชน์  การวิจยั จะประสบความส�ำเร็จและเกิด
ประโยชน์จำ� เป็นต้องมีสว่ นประกอบทีส่ ำ� คัญ 3 ประการ  คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจยั มีระบบ
และกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด�ำเนินการได้ตามแผน   2) คณาจารย์
มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และ
พันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของ
ชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551  ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษารอบสาม พ.ศ. 2553  
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย   พ.ศ. 2541 ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้   จ�ำนวน  3   ตัวบ่งชี้  คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 		 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่
มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อ
ให้สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่ก�ำหนดไว้  ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย
และการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุน
ทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น ซึง่ รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครือ่ งมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของสถาบัน และด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำ 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                               
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค�ำปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                       
- สิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย                                                                                                       
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting
professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มี ก ารน�ำ ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

71

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
และด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)
เกณฑ์การประเมิน :
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ
6 หรือ 7 ข้อ ครบ 7 ข้อตาม
ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป เกณฑ์ท่วั ไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2			 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อ
เผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
เป้าหมายทีจ่ ะน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญส�ำหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาจากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผูใ้ ช้แต่ละกลุม่ โดยสิง่
ที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป		:
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงาน
วิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด�ำเนินการตามระบบที่
ก�ำหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก
ข้อ 2  สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการน�ำผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุม้ ครองสิทธิข์ องงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทนี่ �ำไป
ใช้ประโยชน์ และด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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เกณฑ์การประเมิน :
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป
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คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission (OHEC)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 		 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
						 และนักวิจัยประจ�ำ
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : ปัจจัยน�ำเข้า
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบัน
อุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุน
การท�ำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนัน้ เงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทสี่ ถาบันได้รบั จากแหล่งทุน
ภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบัน
ที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน :   โดยการแปลงจ�ำนวนเงินต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจยั ประจ�ำ
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ�ำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
		 1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
1.2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
2. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ�ำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ�ำ นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ จ ากภายในและภายนอก
สถาบันที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการค�ำนวณ		 :
1. ค�ำนวณจ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำ
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำ

จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =    

2. แปลงจ�ำนวนเงินที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
  

คะแนนที่ได้            =  

จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก           
x  5
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชา
ในคณะวิชา
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จ�ำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจ�ำ ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นบั จ�ำนวนเงินทีม่ กี ารลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา  ปปี ฏิทนิ   หรือปีงบประมาณ
นั้นๆ ไม่ใช่จ�ำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีทมี่ หี ลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจยั ซึง่ อาจเป็นหลักฐานจากแหล่ง
ทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงิน
ตามหลักฐานทีป่ รากฏ กรณีทไี่ ม่มหี ลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผูร้ ว่ มวิจยั ของแต่ละ
สถาบัน
4. การนับจ�ำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย   สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้
ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัย
สถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด�ำเนินการ
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องค์ประกอบที่ 5

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

หลักการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและ
ในด้านทีส่ ถาบันมีความเชีย่ วชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยหรือ
อาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม  โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงาน
อิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน   และสังคมโดยกว้าง   รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมี
ความหลากหลาย  เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน  เป็นแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการ ให้ค�ำปรึกษา ให้การอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท�ำงานวิจัยเพื่อตอบค�ำถาม
ต่างๆ หรือเพือ่ ชีแ้ นะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท�ำประโยชน์ให้สงั คมแล้ว
สถาบันยังได้รบั ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ของอาจารย์อนั จะน�ำ
มาสูก่ ารพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพือ่ ใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย  พัฒนาต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์    สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้		 จ�ำนวน  2   ตัวบ่งชี้  คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 		 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้		 : กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : การบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมเป็ น ภารกิ จ หลั ก อย่ า งหนึ่ ง ของ
สถาบัน อุดมศึกษา สถาบันพึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็น
ระบบ และมีการจัด   โครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้
บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม  
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม และด�ำเนินการตามระบบทีก่ �ำหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความส�ำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส�ำเร็จของการบูรณาการ
ตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3   
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
  3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 		 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้		 : กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่
สนองความต้องการและเป็นทีพ่ งึ่ ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่าง
มีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. มีการส�ำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการก�ำหนดทิศทางและการจัดท�ำแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพือ่ การเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการน�ำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
  3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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องค์ประกอบที่ 6 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมถื อ เป็ น พั น ธกิ จ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของสถาบั น
อุดมศึกษา ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด�ำเนินงานด้านนีใ้ ห้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจดุ เน้นเฉพาะทีแ่ ตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของ
แต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2549  ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2551 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้		 จ�ำนวน  1 ตัวบ่งชี้ คือ
6.1 ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 		 : ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้		 : กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร
จัดการงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน		 :
1. มีระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด�ำเนินการตามระบบที่
ก�ำหนด
2. มีการบูรณาการงานด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
3. มี ก ารเผยแพร่ กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด้ า นท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต่ อ
สาธารณชน
4. มีการประเมินผลความส�ำเร็จของการบูรณาการงานด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการก�ำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2   ข้อ
  3  ข้อ
4  ข้อ
5 หรือ 6 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย
ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการท�ำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
บริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ  เช่น  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล การบริหาร
ความเสีย่ ง การบริหารการเปลีย่ นแปลง   การบริหารทรัพยากรทัง้ หมด ฯลฯ  เพือ่ สัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษารอบสาม พ.ศ. 2553
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้
จ�ำนวน  4  ตัวบ่งชี้  คือ
7.1 ภาวะผู้น�ำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 		 : ภาวะผู้น�ำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : ปัจจัยสนับสนุนทีส่ ำ� คัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ
สภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบันนัน้ ๆ หากสภาสถาบันและผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ เป็น
ผูน้ ำ� ทีด่ ี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปญั หา และก�ำกับดูแลติดตาม
ผลการด�ำเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท�ำให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน		 :
1. สภาสถาบันปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดล่วงหน้า
2. ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน�ำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
3. ผู้บริหารมีการก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด�ำเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ�ำนาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท�ำงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน�ำผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ :		 หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูล
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์
ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
เกณฑ์การประเมิน 		 :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 			 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก�ำหนดให้สถาบันมีการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้   ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบัน
แห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูใ้ นสถาบัน ประกอบด้วย
การระบุความรู้  การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้  การเข้าถึงข้อมูล  และการแลก
เปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในสถาบัน การก�ำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน		 :
1. มีการก�ำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย
2. ก�ำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก�ำหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากความรู้ ทกั ษะของผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก�ำหนดในข้อ 1 และเผย
แพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก�ำหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก�ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรูอ้ นื่ ๆ ทีเ่ ป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ มี าพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการน�ำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
  3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 			 :		 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้ :		 สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสิน
ใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อม
โยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร
การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้าน
ของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด�ำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความ
พึงพอใจของผู้ใช้ 
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถน�ำไปใช้ในการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการน�ำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก�ำหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
  3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 			 : ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้ : เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและ
ควบคุมปัจจัย  กิจกรรม  และกระบวนการด�ำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้ง
ในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุม้ ค่า) เพือ่ ให้ระดับความเสีย่ ง และขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้   โดยค�ำนึงถึงการ
เรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนส�ำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
งานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส�ำคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน		 :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับ
สูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท�ำงาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)  
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร    
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล�ำดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2  
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4. มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด�ำเนินการตามแผน  
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการน�ำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงขึน้ ภายในสถาบันในรอบ
ปีการประเมิน ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชีวติ และความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ
ต่อชือ่ เสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมัน่ คงทางการเงินของสถาบัน อันเนือ่ งมาจากความบกพร่อง
ของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสีย่ ง หรือปัจจัยเสีย่ งทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกท�ำร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์
บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบ
ในเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสีย่ งหรือไม่พบความพยายาม
ของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี   อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อ
ต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท�ำให้ต้องปิดหลักสูตร
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส� ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่าง
รุนแรง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
  3 หรือ 4  ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ

88

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission (OHEC)

** หากมีคณะใดคณะหนึง่ ได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนน
การประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น
การไม่เข้าข่ายที่ท�ำให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ
เพื่อลดผลกระทบส�ำหรับความเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และ
ด�ำเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของ
สถาบัน
3. เหตุการณ์รา้ ยแรงดังกล่าวมีความรุนแรงทีล่ ดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่
ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญอย่างหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่วา่ แหล่งเงินทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือ
เงินรายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ�ำรุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้
จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงิน
ที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี
ของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมดต่อจ�ำนวนนักศึกษา ทรัพย์สนิ ถาวรต่อจ�ำนวนนักศึกษา ค่าใช้จา่ ยทีส่ ถาบันใช้สำ� หรับการ
ผลิตบัณฑิตต่อหัว จ�ำแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย)
ด�ำเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของ
งบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการ
แสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันทีเ่ น้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง
ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจ�ำปีของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของส�ำนักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้		 จ�ำนวน  1   ตัวบ่งชี้  คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 			 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้		 : สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุน
ต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด�ำเนินการได้   มีการวิเคราะห์ราย
ได้  ค่าใช้จ่ายของการด�ำเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่สถาบันได้
รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท�ำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ  
มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ   รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียด
การใช้จ่ายในทุกพันธกิจ  โครงการ  กิจกรรม  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันได้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจ�ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร  
4. มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
5. มีการน�ำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท�ำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็น
ไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก�ำหนด
7. ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน�ำข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวทีร่ ะบุทมี่ าและใช้ไปของทรัพยากรทางการ
เงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด�ำเนินการได้ แผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากร
ทีต่ อ้ งจัดหาส�ำหรับการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออก
มาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ในการด�ำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก�ำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจาก
หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : 		
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส�ำคัญทีแ่ สดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา   โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง  และมีกระบวนการจัดการความรู้   เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้		 จ�ำนวน  1   ตัวบ่งชี้  คือ
     9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 			 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.
2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
ด�ำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก�ำหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส�ำเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
มีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
                         การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส�ำนึกให้เห็นว่าเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด
2. มีการก�ำหนดนโยบายและให้ความส�ำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการก�ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่ รบถ้วน ประกอบด้วย 1)
การควบคุม ติดตามการด�ำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท�ำรายงานประจ�ำ
ปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก�ำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำ� นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนดใน CHE QA Online และ 3) การน�ำผลการประเมิน
คุณภาพไปท�ำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน    
5. มีการน�ำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท�ำงาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
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6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง
9 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบตั ทิ ดี่ หี รืองานวิจยั ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทีห่ น่วยงานพัฒนาขึน้
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3    4 หรือ 5 ข้อ
7 หรือ 8 ข้อ
9 ข้อ
หรือ 6 ข้อ
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บทที่ 4

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

1. มีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ทสี่ อดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสว่ นร่วม
ของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
1.1 มีการก�ำหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน   หากสถาบันได้ก�ำหนดปรัชญา
หรือปณิธานอยูแ่ ล้วตัง้ แต่เริม่ ต้น  สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบนั ของสถาบันหรือไม่  หากเหมาะสมต้องด�ำเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกใน
สถาบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ น
ไป  ควรเป็นการก�ำหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทัง้ ผูบ้ ริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที  ่ เพือ่ เป็น
ทีย่ อมรับของทุกฝ่าย อันจะน�ำไปสูค่ วามร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือ
ปณิธานที่ได้ก�ำหนด ร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ
สภาสถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว  รวมทั้ง
หลักการและมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยท�ำตารางวิเคราะห์ให้ชดั เจนว่าปรัชญาหรือปณิธาน
และนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นทีไ่ ม่
สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง
1.4 มีการจัดตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ (strategy) เพือ่ น�ำสถาบันไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal)
และวัตถุประสงค์ (objective)  คณะกรรมการควรวิเคราะห์จดุ แข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity)   และภัยคุกคาม (threat)  เพือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดกลยุทธ์ทชี่ ดั เจน
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และครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน  อันได้แก่ การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่สถาบัน
ก�ำหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร  อาจารย์และเจ้าหน้าที่  เพื่อให้เกิด
การยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน�ำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่ง
หวังของสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
2.1 มีการชีแ้ จงท�ำความเข้าใจกับผูบ้ ริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์
และเป้าหมายของกลยุทธ์   และมีการก�ำหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบด�ำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์อย่างเป็นทางการ
2.2  มีการก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน
ภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ�ำปีครบ 4 พันธกิจ
คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.1 มีการจัดท�ำแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์
ไปสู่แผนปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดท�ำรายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กบั แผน
ปฏิบัติการประจ�ำปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ�ำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพือ่ วัดความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
4.1 มีการจัดท�ำตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้
วัดความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี ทัง้ นี้ ควรจัดท�ำ
พร้อมกับการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ด�ำเนินการตามตัวบ่งชีเ้ ข้ามีสว่ นร่วมในการจัดท�ำตัวบ่งชีแ้ ละค่าเป้าหมาย เพือ่ ให้เกิดการยอมรับ
ของทุกฝ่าย อันจะน�ำไปสูค่ วามร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนด
ร่วมกัน
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5. มีการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีครบ 4 พันธกิจ
สถาบันควรจัดท�ำปฏิทินการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใช้เป็น
แนวทางการด�ำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลา
ที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผน
หรือไม่ และควรมีการรายงานผลการด�ำเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร
ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น  3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุและน�ำเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง   
7. มีการประเมินผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้
การด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และน�ำผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อ
พิจารณาในทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารสถาบันและทีป่ ระชุมสภาสถาบันเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
8. มีการน�ำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และ
มีการจัดท�ำแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
8.2 มีการน�ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีทไี่ ด้รบั การปรับปรุงเสนอสภา
สถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด
1.1 มีการก�ำหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการด�ำเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรและก�ำหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่
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และหลักสูตรปรับปรุง  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ
1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ
ในตลาดงานว่ามีมากน้อยเพียงใด   การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือไม่   สถาบันมีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม่   นอกจากศึกษาความต้องการหรือความจ�ำเป็นแล้ว ควรมีการ
วิเคราะห์ทรัพยากรของการด�ำเนินการของหลักสูตรใหม่และค�ำนวณจุดคุ้มทุนประกอบการขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ
ความคิดเห็นจากบัณฑิตและผูป้ ระกอบการทีร่ บั บัณฑิตเข้าท�ำงานเพือ่ ให้ทราบจุดทีค่ วรปรับปรุง
หลักสูตร
1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบที่
สถาบันก�ำหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา  สภาวิชาการ เป็นต้น  และน�ำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก�ำหนด และน�ำเสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน
นับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด
2.1 มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์  ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานและการอนุมตั กิ ารปิดหลักสูตร
โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน  หลักสูตรที่มีผู้สมัคร
เรียนน้อย หรือหลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
2.2 เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของ
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่สถาบันก�ำหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ
เป็นต้น และเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
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3. ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารด� ำ เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด�ำเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หมายถึ ง ต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผล
ตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน” กรณี ที่ ห ลั ก สู ต รใดยั ง ไม่ มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก�ำหนดใน
ภาคผนวก ก) ส�ำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
ยังต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
3.2 มีการด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด�ำเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขา
วิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตาม
ตัวบ่งชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การ
บริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้
ค�ำแนะน�ำนักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  มีการ
ควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ก�ำหนด และรายงานผลการด�ำเนินการต่อ
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน  
3.3 ส�ำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควรท�ำการศึกษาอย่างละเอียด
และรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรควรมีผ้ทู รงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คนในกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร   และด�ำเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และด�ำเนินการขอรับรองตามก�ำหนด
เวลาอย่างต่อเนื่อง
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4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก�ำกับให้มีการด�ำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก�ำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด�ำเนิน
งานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก�ำกับให้การด�ำเนิน
งานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ที่ก�ำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
4.1 สร้างกลไกก�ำกับดูแลให้ทุกหลักสูตรด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ            
          4.2 จัดให้มีการประเมินผลการด�ำเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ที่ก�ำหนดอย่างน้อยทุกปีการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการด�ำเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด
4.3 มีการก�ำหนดระบบการรายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชีท้ กี่ ำ� หนดของแต่ละ
หลักสูตร   โดยอาจจัดท�ำเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้   วิเคราะห์ผลการ
ประเมิน  และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก�ำกับให้มกี ารด�ำเนินการได้ครบถ้วนทัง้ ข้อ 1 ข้อ
2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก�ำกับให้การด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ด�ำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรตามผลการประเมินทีไ่ ด้จากข้อ 4 จนท�ำให้ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ� ำนวนหลักสูตร
วิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค 2)
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑ์ข้อ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชา
หรือภาควิชา ควรมีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาค
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เอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานจริงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริงเมื่อส�ำเร็จ
การศึกษา
7. หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย ที่ เ ปิ ด สอน (ปริ ญ ญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจ�ำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหลักสูตรทัง้ หมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค 1 และ ง)
สถาบันที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเน้นการเปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษามากกว่าระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควร
เน้นการเรียนแผน ก เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน   โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุน
การศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก  เพื่อจูงใจนักศึกษา
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก
และปริญญาเอก) มีจ�ำนวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ�ำนวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค 1 และ ง)
สถาบันที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไม่เพียงแต่เปิดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั ให้มากกว่าหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านัน้   แต่ตอ้ งด�ำเนินการให้มี
จ�ำนวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั มากพอ เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ที กั ษะ
การวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ประจักษ์
ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
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1.1 ข้อมูลอัตราก�ำลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบนั รวมทัง้ ทีต่ อ้ งการในอนาคต
อย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน ก�ำหนด
อัตราก�ำลังทีต่ อ้ งการเพือ่ การปฏิบตั งิ านตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจ�ำ  ก�ำหนด
แผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่
กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน
1.2 ข้อมูลจากการส�ำรวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร
ทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน   เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษา
ก�ำหนด และสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาพัฒนางานของตนให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ซึง่ หัวหน้า
หน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้   ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies)
ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีความเข้าใจในวิธีการท�ำงาน   เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติ
และทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน   รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน
การหมุนเวียนให้ไปท�ำงานในด้านอื่นๆ  การเข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความ
ก้าวหน้าของสายงาน ในรอบปีทผี่ า่ นมา  เพือ่ ใช้ในการมอบหมายงานหรือมีขอ้ ตกลงในการท�ำงาน
และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน
1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่
ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
และความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของสถาบัน
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่ก�ำหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก�ำหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้
เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาทีก่ ำ� หนด และเป็นไป
ตามกรอบอัตราก�ำลังที่สถาบันวางแผนไว้ 
2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยก�ำหนดให้มีค�ำอธิบายลักษณะงาน (job
description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง  (job specification) รวมทั้งความสามารถ
(competencies ) ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน   เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรม
วิธีการท�ำงานและทักษะที่จ�ำเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน
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2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน   มีการ
ก�ำหนดเส้นทางเดินของต�ำแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม  วิเคราะห์ปริมาณ
การเข้า – ออกของบุคลากรแต่ละกลุม่   และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้น
ทางเดินของต�ำแหน่งงานที่ก�ำหนด   รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก�ำลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ท�ำงานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศ
การท�ำงาน การจัดสวัสดิการ   การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน
การสร้างบรรยากาศของความสุขในการท�ำงาน
3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เช่น   มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว  มีการกระตุน้ และช่วยเหลือผูท้ มี่ ศี กั ยภาพเพือ่ ขอรับรางวัล
ในด้านต่างๆ เช่น  ช่วยจัดท�ำเอกสารการขอรับรางวัล  ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล
หรืองานธุรการอื่นๆ  
3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผไู้ ด้รบั รางวัลโดยวิธกี ารต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ได้รบั รางวัลทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน  จัดบรรยากาศพิเศษเพือ่ เป็นเกียรติ  พิจารณาความ
ดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค�ำแนะน�ำช่วย
เหลือและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ
3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน   เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการท�ำงาน  มีชอ่ งทางการสือ่ สารหลายช่องทางระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ ระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยกัน เพือ่ ท�ำให้เกิดความ
รู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม  มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพ   ส่งเสริมการออกก�ำลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออก
ก�ำลังกาย  สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะน�ำด้านการดูแลสุขภาพ
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4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน�ำความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และ
ทักษะการปฏิบตั งิ าน ควรก�ำหนดแนวทาง หรือวิธกี ารติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิข์ องการอบรม
หรือการพัฒนา เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าบุคลากรสามารถน�ำความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเอง  โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการน�ำความรู้และ
ทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่อง
มือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สถาบันจัดให้มกี ารให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝัง
จรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม�่ำเสมอ
5.2 ผูร้ บั ผิดชอบในการให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุง
และพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินผลความส�ำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุน
สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความส�ำเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำ� หนด
ไว้ในแผน   รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยที่ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควร
มีความเชือ่ มโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป
7. มีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 น�ำผลการประเมินความส�ำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
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7.2 ด�ำเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
7.3 มีการส�ำรวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน    เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในระยะต่อไป

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญทุกหลักสูตร
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  ยอมรับความสามารถ
ที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
วิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์   การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  
รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง   โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบตั จิ ริง ชีแ้ นะแหล่งข้อมูลความรู้  จดั การเรียนการสอน
และอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูท้ กุ รายวิชา
1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มี
ชัว่ โมงปฏิบตั กิ าร อภิปรายกลุม่ สัมมนา ท�ำกรณีศกึ ษาหรือโครงงานหรือวิจยั เรียนรูน้ อกสถานที่
รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์
1.3  มีการก�ำหนดตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญในแต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความส�ำเร็จเพื่อน�ำมาปรับปรุง
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามทีก่ ำ� หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.1 อาจารย์จัดท�ำรายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
แต่ละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
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- จุดมุง่ หมายของรายวิชา  เป็นการระบุผลการเรียนรูเ้ มือ่ ผูเ้ รียนได้เรียนรายวิชา
เสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ลักษณะและการด�ำเนินการ   เป็นการระบุค�ำอธิบายรายวิชา จ�ำนวนชั่วโมง
การสอน และการให้ค�ำปรึกษา
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่
รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียน   วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่
ก�ำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผล   ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือ
เนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ของหัวข้อหรือเนื้อหานั้นๆ
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ระบุเอกสาร หนังสือ ต�ำราที่ทันสมัย
ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริง
หรือประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน
- การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น การของรายวิ ช า   มี ก ารประเมิ น
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความ
เห็นของทีมผู้สอน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น
2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบ
แรกที่พบผู้เรียน
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาค
การศึกษา (formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท�ำวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก�ำหนดให้ทกุ หลักสูตรต้องมีรายวิชาทีส่ ง่ เสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มี
ชัว่ โมงปฏิบตั กิ าร อภิปรายกลุม่ สัมมนา ท�ำกรณีศกึ ษาหรือโครงงานหรือวิจยั เรียนรูน้ อกสถานที่
รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์
3.2 จัดให้มรี ะบบการรายงานพัฒนาการของผูเ้ รียนทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
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4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการน�ำความรู้ทางทฤษฎี
ไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย การด�ำเนินการนี้อาจท�ำโดยเชิญบุคลากร
ภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา น�ำนักศึกษาฟังการ
บรรยายและเยีย่ มชมหน่วยงานหรือสถานทีภ่ ายนอกสถาบัน ให้นกั ศึกษาฝึกงานหรือปฏิบตั งิ าน
ในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็นต้น
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับ
ผิดชอบอย่างต่อเนือ่ ง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธกี ารสอนควรวิเคราะห์การ
สอนทีผ่ า่ นมา โดยการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนว่าวิธกี ารสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทัง้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร  
5.2 ควรจั ด เวที ก ารสั ม มนา หรื อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ การวิ จั ย และ
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพือ่ การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ กุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชาต้องไม่ต�่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มกี ารประเมินความคิดเห็นของผูเ้ รียนต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอ
และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน  
คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ  หนังสือ ต�ำรา และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น  น�ำผล
การประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิง่ สนับสนุน
การเรียนรู้  โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการน�ำการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร
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7. มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอนหรื อ
การประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท�ำหน้าที่
ต่อไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2  เพือ่ ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์  
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุก
ภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเ้ รียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือเสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลให้การด�ำเนินการหลักสูตรได้รบั การประเมินโดยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เช่น ผูเ้ รียน
ปัจจุบัน และผู้ที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และ
กรอบเวลาที่ก�ำหนดทุกปีการศึกษา
- ระบุถึงความจ�ำเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร ตาม
หลักฐานจากผลการประเมินของผู้เรียน /ของผู้ที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษา /ของผู้ประเมินอิสระ
และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
			 ของบัณฑิต
1. มีการส�ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
อย่างน้อยส�ำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก�ำหนดการศึกษา
ของหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องส�ำรวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตให้มากทีส่ ดุ โดยน�ำข้อมูลจากการส�ำรวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จ�ำเป็น และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยค�ำนึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
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ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย  มีการก�ำหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิต
ระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกัน
พัฒนานักศึกษา
2. มีการน�ำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้
หลักสูตร และน�ำข้อมูลจากผลการส�ำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร  โดยเฉพาะประเด็นการก�ำหนดโครงสร้างหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อการศึกษา และการประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัด
การเรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
ก�ำหนด เพือ่ ให้ผสู้ อนแต่ละวิชาได้รบั รูแ้ ละถือเป็นภาระหน้าทีท่ ตี่ อ้ งพัฒนาผูเ้ รียนในทักษะทีจ่ ำ� เป็น
ของรายวิชานั้นๆ  อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการ
ระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรูใ้ นห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูท้ งั้ ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการท�ำงานจริงได้
2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการก�ำกับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการ
ประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้
ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงาน
2.4 มีการวางระบบการประเมินผลทีส่ ะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรูข้ อง
ผู้เรียน  เน้นการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถใน
การเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติ
งาน (performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน
2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันส�ำหรับผู้เรียนที่จ�ำเป็นต้องได้
รับการพัฒนาเป็นพิเศษ
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3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่าง
เพียงพอ
3.2  หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สอื่ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดท�ำเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและ
อาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of
practice) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน�ำเสนอผลงานทางวิชาการในทีป่ ระชุมระหว่างสถาบัน
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการทีเ่ กิดขึน้ ในทีต่ า่ งๆ ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้
4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง
ภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน
4.3 หากเป็นไปได้  อาจมีการก�ำหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับชาติทุกปี หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา
4.4 ในระดับชัน้ เรียน ผูส้ อนมีการฝึกทักษะการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุน
ให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่างๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงาน
วิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่  
5. มีกจิ กรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
ศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
5.2 มีการก�ำหนดเงือ่ นไขให้นกั ศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของสถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อผล
การเรียน หรือต่อการส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
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6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน
หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค1)
6.1 มีการเชิญหน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ผู้ใช้บัณฑิต หรือ
นักวิชาการมาให้ความรู้ หรือให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับประเด็นวิจยั ทีต่ อ้ งการให้นกั ศึกษาจัดท�ำเป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ประมาณภาคเรียนละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้จดั ท�ำข้อเสนอโครงการวิจยั ทีส่ นอง
ความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ และมี
การพัฒนาทักษะการจัดท�ำข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับช่วงเวลาของ
การสมัครทุน
6.3 สนับสนุนให้นักศึกษาเสนอข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย
6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ์ อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยของนักศึกษามาร่วมเป็นกรรมการสอบ เพื่อให้รับรู้ผลงานวิจัย และ
น�ำผลไปใช้ประโยชน์
6.5 มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ หรือจัดท�ำ
เป็นข่าวเพื่อเผยแพร่ตามสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอาจจัดท�ำบทคัดย่องานวิจัยเป็น
หมวดหมู่ เผยแพร่ไปยังสถาบันหรือองค์การทีเ่ กีย่ วข้อง หรือน�ำออกเผยแพร่ในช่วงโอกาสทีก่ ำ� ลัง
เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา และสามารถใช้ค�ำตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษา
ผลิตไปช่วยชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้
6.6 มีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์ที่มีบุคคลหรือหน่วยงานน�ำไปใช้
ประโยชน์ โดยอาจใช้วิธีการสืบค้นการอ้างอิง หรือการส�ำรวจด้วยแบบสอบถามจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท�ำบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน�ำไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)
7.1 ผู้สอนอาจมอบหมายให้นักศึกษาอ่านบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
มีการวิพากษ์บทความ การสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัยในรายวิชาต่างๆ
7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกีย่ วกับการจัดท�ำบทความวิจยั
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการจัดท�ำบทความ
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7.3 อาจมีการตัง้ คลินกิ ให้ความช่วยเหลือในการท�ำบทความวิจยั รวมทัง้ การแปลเป็น
ภาษาต่างประเทศ
7.4 สนับสนุนให้นักศึกษาจัดท�ำบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางส่วน ที่สามารถตี
พิมพ์เผยแพร่ได้ ส่งไปยังวารสารต่างๆ ในระหว่างการท�ำวิทยานิพนธ์
7.5 น�ำบทความวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ตี
พิมพ์เผยแพร่มาเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน และมีการวิพากษ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค�ำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
1. มีการจัดบริการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
1.1 สถาบันจัดท�ำฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพทัง้ ทางกายและ
ทางจิต ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษา
มีปัญหา
1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม
ค�ำนึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ที่ท�ำให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง มีระบบ
การช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุม
ระหว่างอาจารย์ทงั้ ทีเ่ ป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพือ่ ส่งต่อข้อมูลเกีย่ วกับนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หา
ด้านการเรียนในกลุม่ ผูส้ อนหรือผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษา
ในรูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา
1.3 หน่วยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้
บริการหรือให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์
ของนักศึกษาที่ขอใช้บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) ส�ำหรับให้
ค�ำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน และ
มีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ
1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยัง
โรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีทนี่ กั ศึกษามีปญ
ั หาทีร่ นุ แรงเกินความสามารถ
ของสถาบันที่จะดูแลได้
1.5 ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้
ค�ำแนะน�ำแก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้ส�ำเร็จ
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1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็น
ระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
1.7 มีการจัดประชุมเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา
เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
1.8 มีชอ่ งทางให้นกั ศึกษาหรือผูเ้ กีย่ วข้องได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงการให้
บริการ
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
2.1 สถาบันจัดท�ำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ ส�ำหรับประกาศข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์กบั นักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจยั การรับสมัครงาน  ข่าวสาร
วิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจ�ำเป็นต้องรู้
2.2 มีชอ่ งทางให้นกั ศึกษาหรือผูเ้ กีย่ วข้องได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงการให้
บริการ
2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในและนอกสถาบัน เพือ่ เป็นแหล่งดูงาน
แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียน
รูข้ องแหล่งฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ เพือ่ น�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป                                                                                                                              
3.2 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมวิ ช าการ หรื อ กิ จ กรรมทางสั ง คม   โดยให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการด�ำเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การท�ำงานร่วมกัน                                                                   
3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ                                                                         
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดท�ำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
จดหมายข่าว ฯลฯ ส�ำหรับเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรม
การประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใ้ หม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจยั การรับสมัคร
งาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
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4.2 มีการส่งข่าวให้ศษิ ย์เก่ารับรูเ้ กีย่ วกับกิจกรรมทางวิชาการเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละ
ประสบการณ์เป็นระยะๆ
4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน การท�ำวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาปัจจุบนั กับศิษย์เก่าแล้ว ยังท�ำให้ศษิ ย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรูว้ ทิ ยาการใหม่ๆ ในฐานะ
ผู้ให้และผู้รับ
4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ส�ำหรับศิษย์เก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้
5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตำ�่ กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันระดับภาควิชา ฝ่าย คณะ หรือสถาบัน มีระบบ
การติ ด ตามประเมิ น ผลการให้ บ ริ ก ารทุ ก ด้ า นแก่ นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า มี ก ารมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และน�ำเสนอผลการประเมินแก่
ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ
3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการด้านใดทีย่ งั ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต�ำ่ กว่า 3.51 คะแนน) ให้ทำ� การ
วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค เพือ่ หาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทัง้ นี้ ควรเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุง
การให้บริการด้วย
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7. มีการน�ำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
การจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
7.1 น�ำผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบทุกระดับ และ
มีการจัดท�ำแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนด
7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมิน
คุณภาพของการให้บริการทุกด้านตามแผนที่ก�ำหนด
7.3 มีการส�ำรวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพือ่ ศึกษาความพึงพอใจในบริการ
ทีส่ ถาบันจัดให้ทกุ ด้านอย่างน้อยปีละครัง้ เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำแผนการพัฒนาระบบ
การให้บริการในระยะต่อไป

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. สถาบันจัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการก�ำหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา ทีช่ ดั เจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดย
องค์กรนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่สถาบันก�ำหนด และสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา  
1.2 มีการก�ำหนดตัวบ่งชีค้ วามส�ำเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประกอบ
ด้วย ตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี)
ที่นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมิน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการท�ำกิจกรรม
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
สถาบันมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และ
ก�ำหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน  วิธีการประเมินคุณภาพ
ในโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
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3. มีการส่งเสริมให้นกั ศึกษาน�ำความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ที่ด�ำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส�ำหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย
2 ประเภทส�ำหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 ส�ำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรส่งเสริมให้นกั ศึกษาจัดท�ำ
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ด�ำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่
กิจกรรมวิชาการทีส่ ง่ เสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่ แวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 ส�ำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันต้องส่งเสริมการจัดท�ำ
แผนการจัดกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจาก
ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บ�ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่ง
เสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย
3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทัง้ ในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม
ต้องจัดท�ำข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา
ของสถาบัน) โดยมีคำ� อธิบายเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
สาระส�ำคัญ ได้แก่   วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะ
ของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความส�ำเร็จ และมีการติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดท�ำโครงการหรือกิจกรรมใหม่
3.4 ผูร้ บั ผิดชอบควรให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่นกั ศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดท�ำ
ข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
4.1 สถาบันให้นกั ศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบัน และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�ำงาน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้  (KM: knowledge management) การให้
นักศึกษาน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อให้นักศึกษากลุ่มอื่นรับรู้
ร่วมกัน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารวางแผนการท�ำงาน การพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามส�ำเร็จ
การประเมินความส�ำเร็จ
4.2 ในระดับสถาบัน อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุม
กับสถาบันภายนอก เพื่อส่งเสริมการท�ำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างสถาบัน และ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันควรให้
ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันด้วย
4.3 ในแต่ละปี สถาบันอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษาระหว่างสถาบัน
มีการจัดเวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการท�ำกิจกรรม หรือ
น�ำเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต่ละสถาบัน รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการใช้ระบบ
การประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพือ่ สร้างช่องทางการเผยแพร่กจิ กรรมการพัฒนานักศึกษา
ระหว่างสถาบัน มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผูร้ บั ผิดชอบอาจเป็นการท�ำงานร่วมกันของอาจารย์
และนักศึกษาระหว่างสถาบัน
5. มี ก ารประเมิ น ความส� ำ เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
นักศึกษา
5.1 สถาบัน (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ก�ำหนด
5.2 สถาบันก�ำหนดให้นักศึกษาจัดท�ำรายงานผลการจัดกิจกรรม และน�ำรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
ในแต่ละรอบปี
5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบ
ประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพื่อจัดท�ำแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป
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6. มีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา
6.1 สถาบันมีการน�ำผลการประเมินความส�ำเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาและผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
6.2 สถาบันน�ำเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้  และมีการระดมความคิดในการ
พัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรม
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1		 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของสถาบัน และด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด
1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก�ำหนด
หน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ  ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมิน
และปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน
1.2 การบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลส�ำเร็จควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการบริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย
เพื่อให้สามารถด�ำเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจาก
การจัดสรรทุนวิจัย   นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรือ
งบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เช่น 1) การก�ำหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์
2) การก�ำหนดให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีท�ำโครงการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ซึง่ เกีย่ วข้องกับ
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 3) การก�ำหนดให้นกั ศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยาย
หรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

119

หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือ
ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
5) การส่งเสริมให้อาจารย์น�ำผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัด
การเรียนการสอน เป็นต้น
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยา
บรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
3.1 จัดระบบการรับเข้าและก�ำกับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์ก�ำลังคน  
วางแผน และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศ
และต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
ท�ำการก�ำหนดกฎเกณฑ์ แนวทางก�ำกับ และส่งเสริมให้อาจารย์ท�ำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
โดยก�ำหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจยั ผ่านกระบวนการทีเ่ หมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละ
กลุม่ บุคคล กรณีนกั วิจยั รุน่ ใหม่อาจเริม่ จากการฝึกอบรม การท�ำงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์โดย
ได้รับการแนะน�ำหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้
ค�ำปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปท�ำงาน
ในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นน�ำนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็น
แนวทางหนึ่งที่ท�ำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ คือ
การส่งเสริมการท�ำงานวิจยั เป็นทีมทีป่ ระกอบด้วยนักวิจยั อาวุโส นักวิจยั ระดับกลาง นักวิจยั หรือ
นักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ผูช้ ว่ ยวิจยั ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามารถท�ำงานวิจยั
อย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง
3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์
และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัล
ส�ำหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบันให้เหมาะสม
และจูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์  เป็นต้น
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4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจท�ำได้ยาก ดังนั้น
สถาบันจึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัย
เหล่านี้มีโอกาสสร้างผลงาน ที่สามารถน�ำไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบันในโอกาสต่อไป
ส�ำหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดให้มีระบบ
สนับสนุน เช่น การจัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่ง
ทุนภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
นอกจากนัน้ อาจจัดให้มคี ณะผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นพีเ่ ลีย้ งตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจยั ของอาจารย์
และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้
เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ
ทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุน
การบริหารงานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผล
งานระดับสากล หรือผลงานตามความต้องการของประเทศ หรือของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากเงินทุนวิจัย  2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในรูปแบบต่างๆ   3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิต
ศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)  เป็นต้น
5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของ
สถาบัน   ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่อง
มือระดับสูงที่จ�ำเป็นที่หลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือ
หากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้
สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย
5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร
(hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศษสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
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การสนับสนุนการไปร่วมท�ำงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์กบั หน่วยงานอืน่ ทีม่ ชี อื่ เสียงทัง้ ในและต่าง
ประเทศ ทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั ของอาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลาเพือ่ เพิม่ พูนประสบการณ์ทาง
วิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน
ต่อไปนี้  
1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 3) ข้อมูล
ด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน  
4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการน�ำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สิน
ทางปัญญา 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยและงานสร้างสรรค์
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น
สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลส�ำเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม�่ำเสมอ
โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักวิจัย  เช่น “การประเมินผลส�ำเร็จของการให้ทุนวิจัย” ทั้ง
ในประเด็น งานวิจัยเสร็จทันตามก�ำหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมิน
แหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของ
อาจารย์ และนักวิจยั ในปัจจุบนั หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสม
กับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น
7. มีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน
สถาบันน�ำผลการประเมินไปจัดท�ำแผนการปรับปรุง โดยก�ำหนดกิจกรรมทีต่ อ้ งท�ำเพือ่
การปรับปรุง ก�ำหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง ก�ำหนดงบประมาณที่ต้อง
ใช้หากจ�ำเป็น ก�ำหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงด�ำเนินการปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่ก�ำหนด    
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8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
และด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการ
สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม
เป้าหมาย การสนทนากับกลุ่มเป้าหมายที่ส�ำคัญ (focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับ
องค์กรภายนอก การใช้ข้อมูลป้อนกลับ (feed back) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิม
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีทงั้ การร่วมท�ำงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึง
การร่วมใช้ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผล
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน
การตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่
มี peer review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียน
รายงานการวิจัยส�ำหรับน�ำเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการ
ตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจยั ของอาจารย์และนักวิจยั ทีจ่ ะน�ำเสนอในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่
งานสร้างสรรค์ 4) การจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าว
อาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละสถาบัน  
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด�ำเนินการตามระบบที่
ก�ำหนด
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลเป้าหมายโดยยังคงความเชือ่ ถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น ก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์ผลงานที่
น่าจะเป็นทีส่ นใจของบุคคลทัว่ ไป จัดให้มกี ารสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้   จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้
เหมาะสมต่อการเผยแพร่
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
น�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการวิเคราะห์สงั เคราะห์ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2
เผยแพร่ สู ่ ส าธารณชนผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ อย่ า งเป็ น ระบบในเชิ ง รุ ก โดยเริ่ ม จากการวางแผน
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจน
การติดตามข้อมูลป้อนกลับ นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่าย
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอก
ทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย
หรือน�ำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
4. มีการน�ำผลงานงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับสนุนการน�ำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น   1) ก�ำหนด
ขัน้ ตอน วิธกี าร และผูร้ บั ผิดชอบเพือ่ เป็นสือ่ กลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง
อาจารย์ และนักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการน�ำผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรม
และบริการ ทีต่ อ้ งการรับบริการวิจยั ในเรือ่ งเฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสาน
งานต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่ม ประสานงาน หรือส่งเสริมการน�ำผลงานที่เกิด
จากการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ไปสูง่ านเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิตบิ คุ คล (start – up company)  
เป็นต้น
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5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น�ำไปใช้ประโยชน์และด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด
สถาบั น หรื อ คณะวิ ช าวางแนวทาง ขั้ น ตอน และหลั ก เกณฑ์ ตลอดจนก� ำ หนด
ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจาต่อรอง ท�ำข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขาย
ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ใดๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
นอกจากนั้น ควรมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
อาจารย์ นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือท�ำธุรกิจที่เป็น
ผลจากงานวิจัย โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
6. มี ร ะบบและกลไกส่ ง เสริ ม การจดสิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร และมี ก ารยื่ น
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้  และ
อ�ำนวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์ และนักวิจัยในประเด็น
ต่างๆ เช่น 1) การให้ความรู้และค�ำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจด�ำเนินการโดย
การฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกให้ค�ำปรึกษา  2) ช่วยร่างค�ำขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร
หรืออนุสทิ ธิบตั รต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือส�ำนักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ  3) ประสาน
งานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด�ำเนินการตามระบบที่
ก�ำหนด
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ
ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของสถาบัน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุก
ระดับมีความพร้อมทัง้ ในด้านความรู้ ความเชีย่ วชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind)
ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณ
สนับสนุนและจัดท�ำระเบียบของการให้บริการ   ก�ำหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้
ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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แรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของสถาบัน
ในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อน�ำไปสู่
การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานประจ�ำด้านอื่นๆของอาจารย์และบุคลากร เช่น การก�ำหนดให้นักศึกษาน�ำ
ความรู้ไปจัดท�ำเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการน�ำ
ผลการวิจยั ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์จริงทีต่ อบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ
2) น�ำความรู้  ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น
4. มีการประเมินผลความส�ำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความส�ำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และ
นักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการด�ำเนินงาน เป้าหมายของ
สถาบัน ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก�ำหนดไว้
5. มีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
สถาบันน�ำผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่าง
สม�่ำเสมอและเป็นรูปธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
1. มีการส�ำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการก�ำหนดทิศทางและการจัดท�ำแผนการบริการทางวิชาการตามจุด
เน้นของสถาบัน
มีการส�ำรวจความต้องการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ  เพื่อประกอบการก�ำหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  ทิศทางและการจัดท�ำแผนการบริการ
ทางวิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของสถาบัน  
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพือ่ การเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพทีจ่ ะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะ
ของการสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการน�ำผลการวิจยั ไปเป็นส่วนหนึง่ ของการปรับปรุงปัญหาทีเ่ กิด
ขึน้ หรือไปใช้พฒ
ั นาบุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำและจัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สาร ท�ำความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม
หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่า
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิด
กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการน�ำความรู้  ความเชี่ยวชาญไปใช้
ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะน�ำให้ผู้รับบริการและประชาชน
4. มีการน�ำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้
บริการทางวิชาการ
มีการน�ำผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ให้บริการ  ระบบและกลไกการให้บริการ   ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ  ขอบเขตการ
ให้บริการ  ค่าใช้จ่าย  ระยะเวลาในการให้บริการ  สัญญาการบริการ  ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและ
การก�ำกับคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน  มีความเป็นธรรม  
โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้
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5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
สถาบั น มี ก ารพั ฒ นาความรู ้ที่ ไ ด้ จ ากการให้บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน   ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้
มีการแลกเปลีย่ นความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสือ่ การเรียนรูต้ า่ งๆ
รวมทั้งจัดท�ำฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด�ำเนินการตามระบบ
ที่ก�ำหนด
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารก� ำ หนดระบบและกลไกทางด้ า นการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรน�ำกิจกรรมด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่
การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้  เช่น มีการก�ำหนดนโยบายด้านการ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การก�ำหนดผู้รับผิดชอบ มีการจัดท�ำแผนงบประมาณโครงการ
มีการก�ำหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการน�ำงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการ
น�ำสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มี ก ารบู ร ณาการงานด้ า นท� ำนุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ การจั ด การเรี ย น
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
สถาบันสนับสนุนให้มีการน�ำการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วม
กับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่น�ำการท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัด
โดยองค์การนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน
3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น
มีหอศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ 
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ความเชีย่ วชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งสม�่ำเสมอ มีการจัดสรร
งบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สถาบันจัดท�ำวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับ
หน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการด�ำเนินงาน
3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น มีการสร้างเครือข่าย มีการก�ำหนดตัวบ่งชี้ และมีการด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระบบอย่างชัดเจน
4. มีการประเมินผลความส�ำเร็จของการบูรณาการงานด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการก�ำหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ
5. มีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 มีการน�ำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA
5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
น�ำสู่การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม
6. มีการก�ำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
6.1 สถาบันมีการก�ำหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้
ผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
6.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
6.3 สถาบันมีจ�ำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดย
มีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้
รับการอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น�ำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
1. สภาสถาบันปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดล่วงหน้า
1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจงและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ
หมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่างๆ  
อาทิ ข้อบังคับทีว่ า่ ด้วยการบริหารงานบุคคลและผูบ้ ริหาร  รวมทัง้ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของประเทศ  กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อให้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบันก่อนจะปฎิบัติหน้าที่
1.2 กรรมการสภาสถาบันก�ำกับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่ก�ำหนดร่วมกันระหว่างผู้
บริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานต่อสาธารณชน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน�ำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมกันในการก� ำหนดนโยบายและจัดท� ำ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน�ำสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการก�ำหนด
ตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองค์กร เช่น
การส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้  2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน
เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริม
การวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  3) มิติผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้
จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล และ
การรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ
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2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์
ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน
2.3 ควรจัดท�ำระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัย น�ำมาใช้ในการติดตามผล
การบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก�ำหนดไว้
ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  และน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์
ได้อย่างทันการ
3. ผู้บริหารมีการก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการด� ำเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด�ำเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3.1 ผู้บริหารมีการก�ำกับ ติดตามผลการน�ำนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ในการประชุมผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการ
ด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการ
ด�ำเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญตามภารกิจของสถาบันอย่าง
ครบถ้วน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือ
ปรับแผนการด�ำเนินงานในรอบปีถดั ไป  พร้อมแจ้งผลการด�ำเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่าน
การสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
4. ผูบ้ ริหารสนับสนุนให้บคุ ลากรในสถาบันมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำ� นาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะท�ำให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2 ผู้บริหารด�ำเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบ
อ�ำนาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับ
มีการก�ำกับ และตรวจสอบเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการท�ำงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 
4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจต่อ
บุคลากรเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ โครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น
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5. ผูบ้ ริหารถ่ายทอดความรูแ้ ละส่งเสริมพัฒนาผูร้ ว่ มงานเพือ่ ให้สามารถท�ำงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผูบ้ ริหารมีการถ่ายทอดความรูแ้ ก่ผรู้ ว่ มงาน โดยเน้นการเพิม่ ทักษะในการปฏิบตั ิ
งานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการท�ำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอน
งานที่หน้างาน (on – the – job training) จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
5.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆ ควรน�ำหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู้  และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติ (community of practices) เป็นต้น
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1 ผูบ้ ริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครือ่ งมือในการบริหารการด�ำเนินงานของ
สถาบันให้ไปสูท่ ศิ ทางทีก่ ำ� หนดร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้อง
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผู ้ บ ริ ห ารมี ก ารด� ำ เนิ น งานภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลโดยเฉพาะในประเด็ น
การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน
6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดท�ำรายงานสรุปผล
การท�ำงานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ�ำทุกปี
6.4 ผู ้ บ ริ ห ารมี ก ารติ ด ตามผลการควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
การตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบัน
เป็นประจ�ำทุกปี
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบ้ ริหารน�ำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารตามที่ระบุไว้
ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัตขิ องสถาบัน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทีว่ า่ ด้วยการบริหารงาน
บุคคลผู้บริหาร และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ท�ำร่วมกันระหว่าง
สภาสถาบันและผู้บริหาร
7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือ
ใช้หลักการทีม่ งุ่ เน้นการให้ขอ้ เสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ น�ำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงสถาบันให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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7.3 ผู้บริหารมีการน�ำผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริหาร
งาน อาทิ จัดท�ำแผนการบริหารงาน และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่
เหมาะสม

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
1. มีการก�ำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
1.1 สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส�ำคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อ
น�ำมาใช้ในการก�ำหนด แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย
1.2 บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในการก�ำหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี   คณบดี   รองคณบดี   ผู้ช่วยคณบดี   ผู้อ�ำนวยการ  หัวหน้างาน ที่ก�ำกับดูแล
ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
1.3 สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้  โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น
เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  (learning outcome)
เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป็นต้น
2. ก�ำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก�ำหนดในข้อ 1
2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
เช่น คณาจารย์ หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบัน
มุ่งเน้น
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2.2 สถาบันควรก�ำหนดนโยบายให้มีการส�ำรวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของ
อาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อน�ำมาก�ำหนดเป็นประเด็นส�ำหรับใช้
ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำ� หนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก�ำหนด
3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ
และผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรม อย่างสม�่ำเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน
เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงาน
ภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก�ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
4.1 มีการก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรูท้ งั้ ทีม่ อี ยูใ่ นตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่
เพือ่ ให้บคุ ลากรกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถเข้าถึงแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ไี ด้งา่ ย
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสือ่ สิง่ พิมพ์ เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละยกย่อง
ให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
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5. มีการน�ำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติ
งานจริง
5.1 ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบควรวิ เ คราะห์ ค วามรู ้ จ ากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ เช่ น
นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม   น�ำมาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
5.2 ผูร้ บั ผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย  
5.3 มีกลไกการน�ำผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัด
การความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
5.4 ผูร้ บั ผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิท์ เี่ กิดขึน้ ตามเป้าประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดท�ำแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วย
ผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.3 ระบบสารสนเทศที่ น� ำ เสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้ ว ย
รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการท�ำงานของระบบแต่ละระบบ
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่น�ำเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศ
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software
(system software  และ application software) database  peopleware  
และ facilities อื่นๆ
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- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดล�ำดับความส�ำคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถน�ำไปใช้ในการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่นำ� ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศในการด�ำเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี   ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ ป็นพันธกิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทัง้ ด้านการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.1 ผูร้ บั ผิดชอบควรจัดท�ำแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ รวมทัง้ ก�ำหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมิน
ความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
3.2 ผูร้ บั ผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรด�ำเนินการประเมินความพึงใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการน�ำผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
4.1 ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4.2 น�ำผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดท�ำแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว
4.4 ด�ำเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ ำ� หนด
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
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การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร
และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะท�ำงานบริหารความเสีย่ ง โดยมีผบู้ ริหารระดับ
สูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท�ำงาน
1.1 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะท�ำงาน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน
1.2 มีการระบุรายละเอียดการท�ำงานของคณะกรรมการหรือคณะท�ำงาน เช่น
นโยบายหรือแนวทางในการด�ำเนินงาน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ  ก�ำหนดระยะเวลาให้มกี ารประชุม
ของคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานฯ อย่างสม�่ำเสมอ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย
3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)  
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร    
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหาร
การศึกษา
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2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่น�ำมาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาส
เกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อสถาบันด้านชือ่ เสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้าน
ชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของสถาบันเป็นส�ำคัญ
2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
เป็นต้น
2.4 จัดล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล�ำดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก� ำหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึง
ความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต�่ำ ได้
3.2 ควรมี ก ารก� ำ หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งทั้ ง ในด้ า นของโอกาสและ
ผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิด
เหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์
จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสีย่ ง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์
เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการ
ศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญก�ำลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น
4. มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูง และด�ำเนินการตามแผน
4.1 จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก�ำหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และด�ำเนินการแก้ไข
ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความ
เสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง   และ
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง   เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะ
เกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจาก
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุม้ ค่า คุณค่า)
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด�ำเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน
5.2 มี ก ารรายงานสรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานและประเมิ น ผลความส� ำ เร็ จ ของการ
ด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
การด�ำเนินงานต่อสภาสถาบัน
6. มีการน�ำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง
การจัดการ ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย
หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหน่วยงานก�ำกับ

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไป
ของเงินที่ต้องใช้ในการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการท�ำหน้าที่ด�ำเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้
ในการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และท�ำการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการด�ำเนินการตามแผน   และ ก�ำหนดแหล่งที่มาของงบประมาณ
ดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้อง
จัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่าง ก่อนที่จะน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท�ำงบประมาณประจ�ำ
ปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือ
เงินทุนและเพียงพอ ส�ำหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดล่วงหน้าและได้รับ
การยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควร
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ ส�ำหรับการบริหารภารกิจ
ของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะ
ท�ำให้รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม
3. มี ง บประมาณประจ� ำ ปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฎิ บั ติ ก ารในแต่ ล ะพั น ธกิ จ และ
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการท� ำงบประมาณ
ประจ�ำปีที่แตกต่างกันได้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปีเสร็จ
แล้วก่อนที่ที่จะน�ำงบประมาณประจ�ำปีเสนอสภาสถาบันควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของ
เงินตามงบประมาณในด้านต่างๆดังนี้
- งบประมาณประจ�ำปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ�ำปีที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละปี
มากน้อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว งบประมาณประจ�ำปีในแต่ละพันธกิจ
มีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด
- เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ามแผนการพั ฒ นาสถาบั น แล้ ว งบประมาณประจ� ำ ปี ส� ำ หรั บ
การพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด
4. มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินทีอ่ ย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จา่ ยและงบดุล
อย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้  หัก
ค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบันในช่วง
ถัดไป มีการน�ำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน
5. มีการน�ำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
5.1 จัดท�ำรายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด�ำเนินงานเสนอผู้บริหาร  
เป็นรายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด
มีผลลัพธ์จากการท�ำงานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
5.2 มีการจัดท�ำค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดท�ำรายงานการลงทุนของสถาบัน
140

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission (OHEC)

5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท�ำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก�ำหนด
6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอก
อยูแ่ ล้วควรจัดให้มผี ตู้ รวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับสถาบันการศึกษา
ของรัฐที่มีส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากส�ำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกปี
6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ
7. ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน�ำข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วย
ในการติดตามการใช้เงิน จัดท�ำรายงานต่างๆทีเ่ ป็นสิง่ จ�ำเป็นทีผ่ บู้ ริหารจะต้องทราบ และน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
7.2 มีการน�ำรายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่ก�ำหนด

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด
1.1 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ ที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพทีใ่ ช้กนั แพร่หลายทัง้ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น� ำมาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ด�ำเนินการเป็นประจ�ำ  โดยเริ่มจากการวางแผน การด�ำเนินการตามแผน การ
ตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การด�ำเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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1.3 มีการก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพือ่ ผลักดัน
ให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา
จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล
2. มีการก�ำหนดนโยบายและให้ความส�ำคัญเรือ่ งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบัน ต้องให้ความส�ำคัญ
และก�ำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อม
ทั้งก�ำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา
ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชาก�ำหนด
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก�ำกับการด�ำเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
3. มีการก�ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
3.1 สถาบันอาจก�ำหนดมาตรฐานและก�ำหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการด�ำเนิน
งานของสถาบันเพิม่ เติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่ขดั กับมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ตัวบ่งชีท้ เี่ พิม่ เติมขึน้ ตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรชีว้ ดั คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ครบถ้วนทั้งปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์  
3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก�ำกับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพ
ตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น�ำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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4. มีการด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบ
ด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด�ำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาตามก�ำ หนดเวลา โดยเป็ น รายงานที่ มี ข ้ อ มู ล ครบถ้ ว นตามที่ ส�ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนดใน CHE QA Online และ 3) การน�ำผลการประเมิน
คุณภาพไปท�ำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4.1 มีการด�ำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบ
ถ้วน โดยมีการก�ำหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด�ำเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการน�ำวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด�ำเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบัน
พิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน
ในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. มีการน�ำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท�ำงาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น�ำผล
จากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และด�ำเนิน
การหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการด�ำเนิน
งานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการด�ำเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถน�ำเสนอข้อมูลประกอบการด�ำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถ
ใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อ
กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรส่งเสริมให้นกั ศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีสว่ นร่วม
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้
บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือชุมชน
ผู้รับบริการทางวิชาการของสถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบ
ของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมก�ำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือ
การให้ความร่วมมือกับสถาบันในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น     
8. มีเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับ
สถาบันหรือคณะวิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มีการท�ำงานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน  และมีพัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาการท�ำงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบตั ทิ ดี่ หี รืองานวิจยั ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทีห่ น่วยงานพัฒนา
ขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ในแต่ละกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และน�ำผลไปพัฒนางาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 5

การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ

1. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
9 ด้าน
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่ส�ำคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อย
อีก 5 ประการที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้  คือ 1) ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด�ำเนินการ  2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  3) การบริหาร
และการจัดการ   4) การเงินและงบประมาณ  และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่ง
พันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต้องท�ำงานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 9 ด้านที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่   1) ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด�ำเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต   3) กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 4) การวิจยั   5) การบริการทางวิชาการแก่สงั คม  6) การท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม
7) การบริหารและการจัดการ  8) การเงินและงบประมาณ และ  9) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
ดังนัน้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้
ก�ำหนดตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ดังมีรายละเอียด
ปรากฏในบทที่ 3 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ง  ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชีท้ ใี่ ช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
			
  
องค์ประกอบคุณภาพ
1. 1.ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์และ
แผนด�ำเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต

-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2,
2.3 และ 2.5

3. กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
4. การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

5. การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม
6. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
รวม
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ปัจจัยน�ำเข้า

4

จ�ำนวนตัวบ่งชี้
ผลผลิต
กระบวนการ		
หรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 16 และ17

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

1+18

รวม
1+2

8+5

2
3+3
2+3
1+2
4+2
1
1+1
23+18
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2. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 34 ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549  ซึง่ ถือได้วา่ เป็นมาตรฐานการอุดมศึกษา
ฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ มีความส�ำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  
มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1) บัณฑิตมีความรู้  ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้  สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบตั งิ านและสร้างงานเพือ่ พัฒนาสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
2) บัณฑิตมีจิตส�ำนึก ด�ำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของ
ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษา
อย่างมีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยค�ำนึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทาง
วิชาการ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
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1) มีการบริหารจัดการบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน่
สอดคล้องกับความต้องการทีห่ ลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ
2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มกี ารจัดการศึกษาผ่านระบบ
และวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การด�ำเนินงานตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลัง
จากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้  มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนทีท่ นั สมัย ยืดหยุน่ สอดคล้องกับความต้องการ
ที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบบเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ เน้นการเรียนรูแ้ ละการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจยั
เป็นฐาน มีการประเมิน และใช้ผลการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน และการบริหารจัดการหลักสูตร
ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน
2) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดน
ความรูแ้ ละทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ ชือ่ มโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม
ตามศักยภาพของประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทัง้
ในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาติ
3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมตามระดับความเชีย่ วชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ
4) มีการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วฒ
ั นธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศลิ ปะ วัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรูต้ ามแนวทาง/หลักการ อันน�ำไปสูส่ งั คม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้  ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง
อันน�ำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
ดังนัน้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละ
ด้าน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
		
ตัวบ่งชี้ด้าน
		
ปัจจัยนำ�เข้า
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต    2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้าน
   ธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.3,
การบริหารการอุดมศึกษา 2.5 และ 4.3
3. มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้
รวม

   -

4

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ
    -

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.4,
7.1, 7.3, 7.4, 8.1
และ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.6,
2.7, 3.1, 3.2, 4.1,
5.1, 5.2, และ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
และ 7.2
18

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

ตัวบ่งชี้ด้าน
รวม
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ
1+4
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1,2,3
และ 4
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12
และ 13

7+2

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

13+9

1+18

23+18

2+3
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3. ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
การด�ำเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทัง้ 4 ด้าน
คือ ด้านนักศึกษาและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร
การเรียนรู้  รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
ลงในมุมมองด้านต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 มุมมองด้านบริหารจัดการที่ส�ำคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหาร
จัดการ
มุมมองด้านบริหาร
จัดการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนำ�เข้า

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์

รวม

1. ด้านนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

            -

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

2. ด้านกระบวนการภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

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

3. ด้านการเงิน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

   -

4. ด้านบุคลากร
การเรียนรู้และนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
และ 2.3

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  
และ 7.2

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 5,6,7
และ 14

     รวม	   4	   18	   1+18

150

10+7

2
4+4
23+18

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission (OHEC)

4. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จดั ท�ำมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่ม
สถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนีป้ ระกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด�ำเนินการตามภารกิจของสถาบัน
อุดมศึกษา และก�ำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแล้วใน
บทที่ 1 ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  กลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย
เฉพาะระดับปริญญาเอก  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก
มาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน
1.1) ด้านกายภาพ
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส�ำคัญของอาคารเรียนที่ดี
มีห้องครบทุกประเภท   พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภท
มีจำ� นวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ จ�ำนวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และ
จ�ำนวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้ง
ต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน    มีครุภัณฑ์ประจ�ำอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และ
คอมพิวเตอร์จ�ำนวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
หรือความจ�ำเป็นอย่างอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
1.2) ด้านวิชาการ
            สถาบันอุดมศึกษามีศกั ยภาพและความพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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การศึกษาที่ดี สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้  การประกันคุณภาพการเรียน
การสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ
1.3) ด้านการเงิน
            สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จ�ำแนก
ตามกองทุน มีแผนการเงินทีม่ นั่ คง เป็นหลักประกันได้วา่ สถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตาม
พันธกิจและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดท�ำรายงานการเงินที่แสดง
ถึงการได้มาของรายได้  รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรม
อย่างชัดเจน รวมทั้งการน�ำรายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านควบคูไ่ ปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบ
การติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ
1.4) ด้านการบริหารจัดการ
     สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้   โดยมีสภาสถาบันท�ำหน้าที่ก�ำกับ นโยบาย การด�ำเนินการตามแผน  
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สนิ การบริหารสวัสดิการทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษา
และบุคลากรทุกระดับ รวมทัง้ ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายทีก่ �ำหนดไว้   มกี ารเผยแพร่ผลการก�ำกับการด�ำเนินงานของ
สภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารทุกระดับสูป่ ระชาคมภายในสถาบันและภายนอก
สถาบัน  ภายใต้หลักธรรมาภิบาลทีป่ ระกอบด้วย หลักความโปร่งใส    หลักความรับผิดชอบ หลัก
การตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า
2) มาตรฐานด้านการด�ำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน
2.1) ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาด�ำเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละจ�ำนวนตรง
ตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ   สถาบัน
ผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่ก�ำหนด และจัดให้มีข้อ
152

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission (OHEC)

สนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน   คณาจารย์
ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม   การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา
2.2) ด้านการวิจัย
            สถาบันอุดมศึกษามีการด�ำเนินพันธกิจด้านการวิจยั อย่างมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ
และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการด�ำเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหาร
จัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท�ำวิจัย
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท�ำวิจยั กับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพือ่ ให้ได้ผลงานวิจยั ผลงาน
ประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
2.3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
        สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง
ในวงกว้างและกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงทัง้ ในและต่างประเทศ  ซึง่ อาจให้บริการโดยการใช้
ทรัพยากรร่วมกันทัง้ ในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ  อาทิ การให้คำ� ปรึกษา
การศึกษาวิจยั การค้นคว้าเพือ่ แสวงหาค�ำตอบให้กบั สังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการ
นี้สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้
ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพือ่ ให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่
2.4)		ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษามีการด�ำเนินการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ทั้งใน
ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน    มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ศลิ ปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม
เพือ่ ให้ผเู้ รียนและบุคลากรของสถาบันได้รบั การปลูกฝังให้มคี วามรู้  ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความ
ซาบซึง้ และมีสนุ ทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  สามารถน�ำไปใช้เป็นเครือ่ งจรรโลงความ
ดีงามในการด�ำรงชีวติ และประกอบอาชีพ มีวถิ ชี วี ติ ทีป่ รารถนาและเรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้  สถาบันมีการควบคุมการด�ำเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของสถาบัน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษาย่อยแต่ละด้าน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
  

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ

   

(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนำ�เข้า

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
และ 2.3

2. มาตรฐานด้านการด�ำเนินการ
ตามภารกิจของสถาบัน
อุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม
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รวม

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.4,2.6 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14

1
5+1

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7, 3.1
และ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

(4) ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
		     รวม

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์

4

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่
1,2,3 และ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.2 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่
5,6 และ 7

4+4
3+3

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 5.2 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8,9 2+3
และ 18
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 1+2
และ 11
18
1+18
23+18
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงาน
(1) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการด�ำเนินงานหลักสูตร
(2)   มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3)   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
(4) จั ด ท� ำ รายงานผลการด� ำ เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการด�ำ เนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6   ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
ปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก�ำหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้  จากผลการประเมินการด�ำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค�ำแนะน�ำด้านการจัดการเรียน
การสอน
(9) อาจารย์ประจ�ำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงาน
(10) จ�ำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
หมายเหตุ
1. สถาบันอุดมศึกษาอาจก�ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสถาบันฯ หรือก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานทีส่ งู ขึน้ เพือ่ การยกระดับมาตรฐานของ
ตนเอง โดยก�ำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทัง้ นี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุก
ระดับคุณวุฒิต้องมีผลการด�ำเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึง
จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด�ำเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงซึง่ มีระบบการสอบซ่อม
อนุโลมให้ปรับตัวบ่งชี้ในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี้
ข้อ 4 จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการด�ำเนิน
การของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน
60 วัน  หลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน
ข้อ 5 จั ด ท� ำ รายงานผลการด� ำ เนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.7 หลั ง สิ้ น สุ ด
ปีการศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซ่อม
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ภาคผนวก ข

แบบรายงานผลการประเมิน
ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน

กลุ่ม ก   วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค   สถาบันเฉพาะทาง
ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา   
ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

			
		
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
			
			

ผลการด�ำเนินงาน1		
			
คะแนนการประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 17
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
1

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส�ำหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือ
ระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ�ำนวน  หรือระบุเป็นข้อ  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ)
			
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
			
			

ผลการด�ำเนินงาน1		
คะแนนการประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)

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

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส�ำหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือ
ระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ�ำนวน  หรือระบุเป็นข้อ  
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ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ)
			
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
			
			
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 10

ผลการด�ำเนินงาน1		
คะแนนการประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)

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

1

น�ำคะแนนทีไ่ ด้จากเฉลีย่
คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบมา
บันทึกไว้

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส�ำหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือ
ระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ�ำนวน  หรือระบุเป็นข้อ  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

องค์ประกอบ

ประเภทสถาบัน

I

P

O

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
รวม

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา    
ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ

0.00 - 1.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50  การด�ำเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.00  การด�ำเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การด�ำเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ไม่น�ำตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาค�ำนวณ

หมายเหตุ

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ผลการประเมิน

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานอุดมศึกษา

ประเภทสถาบัน

I

P

O

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
รวม

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา    
ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

ตาราง ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

0.00 - 1.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50  การด�ำเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.00  การด�ำเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00  การด�ำเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ไม่น�ำตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาค�ำนวณ

หมายเหตุ

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
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ผลการประเมิน

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม

ด้านการเงิน

ด้านกระบวนการภายใน

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

I

P

O

รวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา    
ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

มุมมองด้านการบริหารจัดการ

ประเภทสถาบัน

ตาราง ส 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ

0.00 - 1.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50  การด�ำเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.00  การด�ำเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00  การด�ำเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ไม่น�ำตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาค�ำนวณ

หมายเหตุ

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

ตาราง ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา  
ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

I

P

O รวม

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันทีเ่ น้นการวิจยั ขัน้ สูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการประเมิน

0.00 - 1.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50  การด�ำเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.00  การด�ำเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00  การด�ำเนินงานระดับดีมาก

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานด้านการด�ำเนินการ
ตามภารกิจของสถาบัน
อุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

หมายเหตุ

ไม่น�ำตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 15
มาค�ำนวณ
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1

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ
(เกณฑ์สกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก
ที่ที่ระบุใน SAR)

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส�ำหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ�ำนวนหรือ
ระบุเป็นข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 16
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 17

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร
(%หรือสัดส่วน)

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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เป้าหมาย

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ
คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก
ที่ที่ระบุใน SAR)

1

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส�ำหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ�ำนวน
   หรือระบุเป็นข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 14

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 4

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 2

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 1

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการด�ำเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร
(%หรือสัดส่วน)

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ต่อ)
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เป้าหมาย

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ
คะแนนประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก
ที่ที่ระบุใน SAR)

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 10
ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส�ำหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ�ำนวน
   หรือระบุเป็นข้อ

1

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 18

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 9

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 7

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 6

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการด�ำเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร
(%หรือสัดส่วน)

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ต่อ)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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เป้าหมาย

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ
คะแนนประเมิน

น�ำคะแนนที่ได้จากเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบมาบันทึกไว้

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก
ที่ที่ระบุใน SAR)

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส�ำหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ�ำนวน
   หรือระบุเป็นข้อ

1

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 15

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

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการด�ำเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร
(%หรือสัดส่วน)

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ต่อ)
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องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

องค์ประกอบคุณภาพ

I

P

O

รวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
0.00 - 1.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50  การด�ำเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.00  การด�ำเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00  การด�ำเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ไม่น�ำตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาค�ำนวณ

หมายเหตุ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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ผลการประเมิน

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 2 ข

มาตรฐานที่ 2 ก

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานอุดมศึกษา

I

P

O

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
รวม

ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการประเมิน

0.00 - 1.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50  การด�ำเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.00  การด�ำเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00  การด�ำเนินงานระดับดีมาก

ไม่น�ำตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาค�ำนวณ

หมายเหตุ
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ผลการประเมิน

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม

3. ด้านการเงิน

2. ด้านกระบวนการภายใน

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
0.00 - 1.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50  การด�ำเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.00  การด�ำเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00  การด�ำเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ไม่น�ำตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาค�ำนวณ

หมายเหตุ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานด้านการด�ำเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

I

P

O รวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตาราง ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ผลการประเมิน

0.00 - 1.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50  การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50  การด�ำเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.00  การด�ำเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00  การด�ำเนินงานระดับดีมาก

ไม่น�ำตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาค�ำนวณ

หมายเหตุ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ
รองศาสตราจารย์วรากรณ์  สามโกเศศ
นายถนอม  อินทรกำ�เนิด

ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนานิกร
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นายสุเมธ  แย้มนุ่น)
ศาสตราจารย์ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
นายพานิช  เหล่าศิริรัตน์

กรรมการและเลขานุการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(รองศาสตราจารย์กำ�จร  ตติยกวี)

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าทีส่ ำ�นักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(นางวราภรณ์  สีหนาท)
(นางอรสา  ภาววิมล)
(นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย)
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คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(รองศาสตราจารย์กำ�จร ตติยกวี)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนานิกร

ประธานอนุกรรมการ

ศาสตราจารย์วุฒิชัย ธนาพงศธร

อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์สุวิมล  ว่องวาณิช
ศาสตราจารย์บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น
รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์
นายชูศักดิ์  เตชะวิเศษ

เลขานุการ

ศาสตราจารย์ชัย จาตุพิทักษ์กุล
รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา  งามสุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา
(นางวราภรณ์  สีหนาท - 30 ก.ย. 2553)
(นางอรสา  ภาววิมล 1 ต.ค. 2553-ปัจจุบัน)
เจ้าหน้าทีส่ ำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                                          
(นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย)
(นางสาวนพรัตน์  ประสาทเขตการณ์)                                                                                  
(นายเมธัส  บรรเทิงสุข)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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