แนวทางการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1

สารบัญ

หน้า
สารบัญ
ส่วนที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานัก ปีการศึกษา 2561
1.1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับสานัก สถาบัน
1.2 รายละเอียดตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก
ส่วนที่ 2 รายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1
2
3
13
15
20
45
56
61

2

ส่วนที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2561

3

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2561
*********************************
มหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้กาหนดให้หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการศึกษาดาเนินการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 6
หน่วยงาน ดังนี้ สานักงานอธิการบดี สานักส่งเสริมส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสานัก สถาบัน
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาหรับสานัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยมีจานวนตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน ดังนี้

องค์ประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ดาเนินการ
2. ภารกิจหลัก
3. การบริหารจัดการ
4. การเงินและงบประมาณ
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

หน่วยงานที่มี
ภารกิจวิจัย
1
5
3
1
1
11

จานวนตัวบ่งชี้
หน่วยงานที่มี
หน่วยงานที่มีภารกิจ
ภารกิจทางด้าน สนับสนุนการเรียนการ
วิชาการ
สอนและการบริหารจัดการ
1
1
4
3
1
1
10

5
4
1
1
12

หน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย จานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานที่มีภารกิจ ทางด้านวิชาการ จานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
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2. รายละเอียดตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก สถาบัน
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสานัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตาม 5 องค์ประกอบคุณภาพ จานวน 19 ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียด ดังนี้
การคิดรอบปี
ชนิดของ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ปีปฏิทิน ปีงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กระบวนการ



2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
กระบวนการ

2.3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการ

2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
กระบวนการ

คุณลักษณะของบัณฑิต
2.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

2.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

2.7 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน กระบวนการ
-
-

สร้างสรรค์
2.8 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปัจจัยนาเข้า

2.9 ผลงานวิชาการของนักวิจัย
ผลผลิต

2.10 การบริการวิชาการแก่สังคม
กระบวนการ

2.11 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
กระบวนการ

3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
กระบวนการ

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ผลผลิต

3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน
ผลผลิต

3.5 ...(หน่วยงาน กาหนดขึ้นเอง)...
3.6 ...(หน่วยงาน กาหนดขึ้นเอง)...
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
กระบวนการ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ
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2.1 หน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย จานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาเนินการตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายใน จานวน 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
การคิดรอบปี
ชนิดของ
ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ปีปฏิทิน ปีงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
กระบวนการ

2.7 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน กระบวนการ
-
-

สร้างสรรค์
2.8 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปัจจัยนาเข้า

2.9 ผลงานวิชาการของนักวิจัย
ผลผลิต

2.10 การบริการวิชาการแก่สังคม
กระบวนการ

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
กระบวนการ

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ผลผลิต

3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน
ผลผลิต

3.5 ...(หน่วยงาน กาหนดขึ้นเอง)...
3.6 ...(หน่วยงาน กาหนดขึ้นเอง)...
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
กระบวนการ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
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2.2 หน่วยงานที่มีภารกิจทางด้านวิชาการ จานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน จานวน 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
การคิดรอบปี
ชนิดของ
ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ปีปฏิทิน ปีงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กระบวนการ



2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
กระบวนการ

2.3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการ

2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
กระบวนการ

คุณลักษณะของบัณฑิต ( * )
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
กระบวนการ

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ผลผลิต

3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน
ผลผลิต

3.5 ...(หน่วยงาน กาหนดขึ้นเอง)...
3.6 ...(หน่วยงาน กาหนดขึ้นเอง)...
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
กระบวนการ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

หมายเหตุ : ( * ) ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ดาเนินการเฉพาะสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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2.3 หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จานวน 3 หน่วยงาน
ได้แก่ สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
ดาเนินการตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน จานวน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
การคิดรอบปี
ชนิดของ
ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ปีปฏิทิน ปีงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
กระบวนการ

2.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( * )
กระบวนการ

2.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( * )
กระบวนการ

2.11 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ( * ) กระบวนการ

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ( * ) ผลผลิต

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
กระบวนการ

3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ( * )
กระบวนการ

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ผลผลิต

3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน
ผลผลิต

3.5 ...(หน่วยงาน กาหนดขึ้นเอง)...
3.6 ...(หน่วยงาน กาหนดขึ้นเอง)...
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
กระบวนการ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

หมายเหตุ :
( * ) ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดาเนินการเฉพาะสานักงานอธิการบดี
( * ) ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดาเนินการเฉพาะสานักงานอธิการบดี
( * ) ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินการเฉพาะสถาบันภาษาฯ
( * ) ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินการเฉพาะสถาบันภาษา ฯ
( * ) ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ดาเนินการเฉพาะสานักวิทยบริการฯ
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2.4 รายละเอียดตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับสานัก สถาบัน (รวมทุกหน่วยงาน)
หน่วยงานและตัวบ่งชี้สาหรับหน่วยงาน
สานักส่งเสริม
วิชาการฯ

สานักวิทยบริการฯ

กองกลาง

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กระบวนการ

















ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

กระบวนการ





-

-

-

-

-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร

กระบวนการ

















ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

กระบวนการ





-

-

-

-

-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กระบวนการ

-



-

-

-

-

-

-

กระบวนการ

-

-

-

-

-



-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กระบวนการ

-

-

-

-

-



-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

กระบวนการ

-

-

-

-

-

-

-



กองนโยบาย
และแผน
กองพัฒนา
นักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

ชนิดของ
ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
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หน่วยงานและตัวบ่งชี้สาหรับหน่วยงาน
สานักส่งเสริม
วิชาการฯ

สานักวิทยบริการฯ

กองกลาง

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปัจจัยนาเข้า

-

-

-

-

-

-

-



ผลผลิต

-

-

-

-

-

-

-



ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

กระบวนการ

-

-

-

-

-

-

-



ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กระบวนการ

-

-

-

-

-

-



-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

กระบวนการ

-

-

-

-

-

-



-

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้

กระบวนการ

















ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

กระบวนการ

-

-



-

-

-

-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง

กระบวนการ

















ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน

กระบวนการ

















ตัวบ่งชี้

กองนโยบาย
และแผน
กองพัฒนา
นักศึกษา

ชนิดของ
ตัวบ่งชี้

บัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ผลงานของนักวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ ...(สานัก / สถาบัน กาหนดขึ้น) ...
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หน่วยงานและตัวบ่งชี้สาหรับหน่วยงาน
สานักส่งเสริม
วิชาการฯ

สานักวิทยบริการฯ

กองกลาง

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กระบวนการ

















กระบวนการ

















9

10

9

9

12

กองนโยบาย
และแผน
กองพัฒนา
นักศึกษา

ชนิดของ
ตัวบ่งชี้

บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้

สานักงานอธิการบดี

ตัวบ่งชี้ที่ ...(สานัก / สถาบัน กาหนดขึ้น) ...
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
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ตัวอย่าง
ตัวบ่งชี้หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
(หน่วยงานกาหนดขึ้นมาเอง)
*************************************************
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
*************************************************
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน กาตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสารวจความพึงพอใจ
โดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสาคัญ คือ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

นิยามศัพท์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมิน ความพึง พอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึง่ โดยทั่วไปจะพิจารณา จากประเด็นที่สาคัญ คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คานวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น
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ข้อมูลที่ต้องการ
1. หลักฐานที่แสดงผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิธีการคานวณ
ความพึงพอใจ =

x n 
n
i

i

i

Xi
Ni

I
p

=
=
=
=

ค่าเฉลี่ยโครงการ / กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5)
จานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i
1 ถึง p
จานวนโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด

ตัวอย่างการคานวณ
สานักมีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้บริการ จานวน 5 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.55 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 90 คน
กิจกรรมที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.00 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 80 คน
กิจกรรมที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 3.85 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 95 คน
กิจกรรมที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.30 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 90 คน
กิจกรรมที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 4.15 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 85 คน
ดังนั้น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนนที่ได้

= (3.55*90)+(4.00*80)+(3.85*95)+(4.30*90)+(4.15*85)
(90+80+95+90+85)
= 3.965 = 3.97
= 3.97 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2

บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
(หน่วยงานกาหนดขึ้นเอง)

ชนิดของตัวบ่งชี้: ปัจจัยนาเข้า
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : บุคลากรประจาสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เช่นอบรม ศึกษาบางวิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ นาเสนอผลงานวิชาการ ศึกษาดูงาน และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น โดยการเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับตาแหน่งหน้าที่และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
เกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มารตรฐาน
ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ ≥ 40 ชั่วโมงต่อปีตอ่ คน
(5 วันทาการ และ 8 ชัว่ โมงต่อวัน)

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

- ตารางสรุปจานวนบุคลากรภายในในหน่วยงานที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
- เอกสาร/บันทึก/หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมรับการพัฒนา
- รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/เสวนา ฯลฯ
- หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม
- รางวัลที่ได้รับจากการนาความรู้ในการเข้าอบรม/สัมมนา/
เสวนา ฯลฯ ไปใช้ในการทางาน

สูตรคานวณ

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา ≥ 40 ชัว่ โมงต่อปี
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดหน่วยงานทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน

X 100
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ส่วนที่ 2
รายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสานัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีการศึกษา 2561 มี 5 องค์ประกอบคุณภาพ จานวน 19 ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียด ดังนี้
การคิดรอบปี
ชนิดของ
ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ปีปฏิทิน ปีงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กระบวนการ



2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
กระบวนการ

2.3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการ

2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
กระบวนการ

คุณลักษณะของบัณฑิต
2.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

2.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

2.7 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน กระบวนการ
-
-

สร้างสรรค์
2.8 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปัจจัยนาเข้า

2.9 ผลงานวิชาการของนักวิจัย
ผลผลิต

2.10 การบริการวิชาการแก่สังคม
กระบวนการ

2.11 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
กระบวนการ

3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
กระบวนการ

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ผลผลิต

3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน
ผลผลิต

3.5 ...(หน่วยงาน กาหนดขึ้นเอง)...
3.6 ...(หน่วยงาน กาหนดขึ้นเอง)...
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
กระบวนการ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
หลักการ
มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะแห่ ง มี ป รั ช ญา ปณิ ธ าน และจุ ด เน้ น ที่ อ าจแตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ที่
มหาวิทยาลัย จะกาหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกั บปรัชญา
ปณิธาน กฎหมาย และจุ ดเน้น ของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามหลักการอุดมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภามหาวิทยลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุก
กลุ่มในมหาวิทยาลั ย และมีการถ่ายทอดวิสั ยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กาหนดแล้ วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: H.Ed.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

: กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีงบประมาณ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครจาเป็นต้องมีการ
กาหนดทิศทางการพัฒ นาและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์หรือจุดเน้นกลุ่มผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุม่ ข) มีคุณภาพ มีความเป็นสากลและเจริญเติบโตอย่าง
ยั่ งยื น ดัง นั้ น มหาวิ ทยาลั ย ต้อ งก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิจ ตลอดจนมี การพัฒ นาแผนกลยุท ธ์แ ละแผนการ
ดาเนินงานเพื่อเป็น แนวทางในการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการ
พิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัยแล้วจะต้องคานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ
ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ การด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปอย่ า งมี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน

:
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มี ก ารจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของสภามหาวิทยาลั ย โดยการมีส่ ว น
ร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและได้รับความ
เห็ น ชอบจากสภามหาวิทยาลั ย โดยเป็ น แผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราช
บั ญ ญั ติ ส ถาบั น ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร กลุ่ ม ผลิ ต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุ่ม ข) กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551
– 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม
ศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
1. มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย หาก
มหาวิทยาลัยได้กาหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้ว ตั้งแต่
เริ่มต้นมหาวิทยาลัยควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมี
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
หรือไม่ หากเหมาะสมต้องดาเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิก
ในมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
2. หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของ
มหาวิทยาลัยตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปควรเป็นการ
กาหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์
และเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย อันจะนาไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญา
หรือปณิธานที่ได้กาหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
3. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
ปณิธานและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
สถาบันจุดเน้นของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาวรวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ทาตารางวิ เคราะห์ ให้ ชัดเจนว่า ปรัช ญาหรือ ปณิธ านและ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและกลยุทธ์สอดคล้องกัน
ในประเด็นใดอย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควร
พิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ (strategy)
เพื่ อ น ามหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่ ค วามส าเร็ จ ที่ พึ ง ประสงค์
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission)
เปูาประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ (objective)
คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน
(weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม
(threat) เพื่ อนาไปสู่ การกาหนดกลยุทธ์ ที่ชัด เจนและ
ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจาก
ทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ของทุกฝุาย อันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัย และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย 1. มีการชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อย
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
ภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเปูาหมายของกลยุทธ์และมี
การกาหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์อย่างเป็นทางการ
2. มีการกาหนดเปูาหมายในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของแต่ละหน่วยงานภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็น
ทางการ
เกณฑ์มาตรฐาน
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผน
1. มีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยใน
ปฏิบัติงานประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ ของ Balance scorecard
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจาปีทั้ง 4
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน

4. มี ตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจาปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความ สาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปี

5. มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
ครบ 4 พันธกิจ

6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

7. มีการประเมิน ผลการดาเนิน งานตามตัว บ่ งชี้
ของแผนกลยุ ท ธ์ อ ย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา

1. มีการจัดทาตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเปูาหมาย (target)
ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งนี้ ควร
จัดทาพร้อมกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมใน
การจัดทาตัว บ่งชี้และค่าเปูาหมายเพื่อให้ เกิดการยอมรับ
ของทุกฝุาย อันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผล ตามเปูาหมายที่ได้กาหนดร่วมกัน
มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดาเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
มี ก ารพั ฒ นาระบบการติ ด ตามการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารว่ า เป็ น ไปตามแผนหรื อ ไม่ แ ละควรมี ก าร
รายงานผลการด าเนิ น ตามตั ว บ่ง ชี้ เ ทีย บกั บค่ า เปูา หมาย
เสนอต่อผู้บริหารใน ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6
เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุและนาเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยการ
เปรียบ เทียบผลของตัวบ่งชี้การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
กับค่าเปูาหมาย และนาผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระ
เพื่ อ พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
8. มี ก ารน าผลการพิ จ ารณา ข้ อ คิ ด เห็ น และ 1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลั ย ไปปรั บ ปรุง ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาและมีการจัดทาแผนการปรับปรุงตาม
แผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติงานประจาปี
ข้อเสนอแนะ
2. มีการนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ได้รับ
การปรับปรุงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และความพร้อมของมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการ
ประเมิน หลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบ
และกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ 1. มีการกาหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดาเนินการเพื่อเปิด
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรและกาหนดหน่วยงานหรือ
ก าหนด โดยคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา คณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
สาขาวิชานั้น ๆ
2. การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตใน
สาขาวิชานั้น ๆ ในตลาดงานว่ามีมากน้อยเพียงใด การผลิตบัณฑิต
สาขาวิชานั้น ๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติหรือไม่ มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม่นอกจากศึกษา
ความต้องการหรือความจาเป็นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์
ทรัพยากรของการดาเนินการของหลักสูตรใหม่และคานวณ
จุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
3. การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของ
สาขาวิชานั้น ๆ ความคิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับ
บัณฑิตเข้าทางานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร
4. มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการ
พิจารณาตามระบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น คณะกรรมการ
บริหาร คณะ สภาวิชาการ เป็นต้น และนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เกณฑ์มาตรฐาน
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เกณฑ์มาตรฐาน

2. มี ร ะบบและกลไกการปิ ด หลั กสู ต รตาม
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดาเนินการตามระบบที่กาหนด

3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดั บอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ ( การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้อง
มี ก า รป ร ะเ มิ นผ ล ตา ม “ ตั ว บ่ ง ชี้ ผล ก า ร
ดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน ” กรณีที่หลักสูตรใดยัง
ไม่ มี ป ระกาศมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาหรื อ
สาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนด
ในภาคผนวก ก) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
ต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองหลั ก สู ต รจากสภาหรื อ
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหตุ :
สาหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยัง
ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
5. มี ก ารเสนอหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ตาม
แบบฟอร์ ม ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด และ
นาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30
วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1. มีการกาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดาเนินงานและการ
อนุมัติการ ปิดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย
หรือหลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ เป็นต้น
2. เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตรให้เสนอเรื่อ ง
ผ่าน การอนุมัติของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ
เป็นต้น และเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รวมทั้งแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30
วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และยังต้องดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
ฯ ตลอดระยะ เวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
2. มีการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินที่สะท้อนการดาเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้
กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหาร
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้
คาแนะนานักศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมิน
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อ
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3. สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควร
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เกณฑ์มาตรฐาน
2555ให้ ยึ ด ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้
มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมี
การประเมิ น หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย
ตามกรอบเวลาที่ ก าหนดในเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีห ลักสูตรที่ดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5
ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
กาหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มี
การดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมี
การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติจะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ
ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
ทาการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ
อย่างน้อย 1 คน ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและ
ดาเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการ
สอน และดาเนินการขอรับรองตามกาหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
1. สร้างกลไกกากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดาเนินงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุด
เดียวกับคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรของสาขาวิชา หรือ
คณะที่มีอยู่ หรือแต่งตั้งคณะ กรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
2. จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อยทุกปีการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพ
ของการดาเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด
3. มีการกาหนดระบบการรายงานผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ที่กาหนดของแต่ละหลักสูตร โดยอาจจัดทาเป็นแบบฟอร์ม
ให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน
และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการรับผิ ดชอบหลั กสู ตรทุกหลักสู ตร ดาเนินการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินที่ได้จากข้อ 4
จนทาให้ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัว บ่งชี้
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอกให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบ
ปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษาแต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว
2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียด
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

: ระบบการพัฒนาบุคลากร

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการ
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย พัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 1. ข้อมูลอัตรากาลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบันรวมทั้ง
ที่ต้องการในอนาคตอย่า งน้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการ
วางแผนความต้องการด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย กาหนด
อัตรากาลังที่ต้องการ เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
และการพัฒนางานประจา กาหนดแผน การจ้างงานและ
วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้
เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลจากการสารวจความต้องการในการอบรม (training
needs) ของบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน เพื่อให้
ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากาหนดและ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมิน
ความต้องการนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ
(competencies) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ
เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจในวิธีการทางานเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด
กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงานการ
หมุนเวียนให้ไปทางานในด้านอื่น ๆ การเข้าศึกษาในโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
3. ข้อมูลปูอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าของสายงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ใน
การมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทางานและใช้เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหาคน
เก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
4. ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่า
มีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผนเพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผน
พัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของมหาวิทยาลัย
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ 1. มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและ
บุ คลากรสายสนั บ สนุ น ให้ เป็ น ไปตามแผนที่ กาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้อาจารย์
กาหนด
หรื อ บุค ลากรได้ท ราบภายใต้ เวลาที่ ก าหนดและเป็ น ไปตาม
กรอบอัตรากาลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว้
2. มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกาหนดให้มี
คาอธิบายลั กษณะงาน (job description) การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (job specification) รวมทั้ง
ความสามารถ (competencies) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศและการฝึ กอบรม วิธีการทางานและ
ทักษะที่จาเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มี
รูปแบบ ชัดเจน มีการกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่งงาน
(career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า
– ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่มและพิจารณาหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล
4. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนและเส้นทางเดินของตาแหน่งงานที่กาหนด รวมทั้ง
ติดตาม ตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้าง 1. สร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพ ขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุน
แวดล้อม บรรยากาศการทางาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้าง
บรรยากาศของความสุขในการทางาน
2. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

27

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
แหล่งให้ รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและ
ช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพ เพื่อขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ เช่น
ช่วยจัดทาเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานใน
กระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่น
3. มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณา
ความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
4. มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เ คยได้รับรางวัล
ให้ ค าแนะน าช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น อาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
สายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่าง ๆ
5. มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้
บังคับ บัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการ
ทางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับ บัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยกัน เพื่อทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน
6. มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปูองกันและ
ส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการออกกาลัง
กายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกาลังกาย
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะนาด้านการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ใน
บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ การเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ควรกาหนดแนวทาง
ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
พัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถนาความรู้และ
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบั ติงานหรือปรับปรุง
ตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนาความรู้และทักษะ
ไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6 - 9 เดือน หรือใช้กลไก
การจั ด การความรู้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามประเมิ น ผล
สัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ 1. มหาวิทยาลั ย จัด ให้ มีก ารให้ ความรู้ด้านจรรยาบรรณและ
และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุม กิจกรรมส่ ง เสริ มการปลู กฝั งจรรยาบรรณแก่ค ณาจารย์ และ
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือ บุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติ
2. ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการ
ติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 1. นาผลการประเมินความสาเร็จของแผนการบริหารและการ
หรื อ ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารและการพั ฒ นา พั ฒ นาคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ไปปรั บ ปรุ ง
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
แผนการบริ ห ารและการพัฒ นาคณาจารย์แ ละบุ คลากรสาย
สนับสนุน
2. ดาเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่กาหนด
3. มีการสารวจความต้องการและความพึงพอใจของคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป
เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หมายเหตุ : หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการสารวจความ
พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและกาลังใจหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทางานได้ดีขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

: ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล มหาวิทยาลัย ชุมชนภายนอกมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากต่อความสนใจใฝุรู้และ
ต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิ สระในรูป
โครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาโครงการ มีการเรียนการสอนทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุด และระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสาหรับการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ 1. มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มี
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุก ความ ยืดหยุ่นและหลากหลายสามารถตอบสนองความ
หลักสูตร
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่
แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้น
การคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียน
การสอนและอานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุก
รายวิชา อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่มสัมมนา
ทากรณีศึกษา หรือโครงงาน หรือวิจัยเรียนรู้นอกสถานที่
รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในแต่ละรายวิชาและมีการติดตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
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เกณฑ์มาตรฐาน

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียด
ของรายวิช าและของประสบการณ์ภ าคสนาม
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ตามที่ ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
ตรวจสอบ ประเมินผลความสาเร็จเพื่อนามาปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
1. อาจารย์จัดทารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาแต่ล ะรายวิชา ระบุรายละเอียดในหั ว ข้อ
ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อ
ผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็น
ผลจากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ลักษณะและการดาเนินการเป็นการระบุคาอธิบายรายวิชา
จานวนชั่วโมงการสอน และการให้คาปรึกษา
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้
หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ที่กาหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผลในแต่ละคาบเรียนมีการ
ระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการ สอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อ
หรือเนื้อหานั้น ๆ
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ
ตาราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหล่ง
เรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย นที่ ช่ ว ยเสริ ม ประสบการณ์ จ ริ ง หรื อ
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน
- การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา มีการ
ประเมิ น กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ข้อ มูล จากแหล่ ง
หลาก หลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีม
ผู้สอน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น
2. อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการ
สอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน
3. การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้ง
ในระหว่างภาคการศึกษา (formative evaluation) และเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ 1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดให้ทุกหลักสูตร
เรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองและการให้ ผู้ เรี ย นได้เรี ย นรู้ ต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจาก จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
การทาวิจัย
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ ม สั มมนา ทากรณีศึกษาหรื อ
โครงงานหรื อ วิ จัย เรี ยนรู้ นอกสถานที่ รวมทั้ง ฝึ ก งานและ
ฝึกประสบการณ์
2. จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อน
ให้ เห็ นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการเรี ย นการสอนทุ ก
หลักสูตร

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จาก
บุคคล หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนาความรู้ทางทฤษฎี
ไปใช้ ใ นทางปฏิ บั ติ แ ละมี ค วามรู้ ท างวิ ช าการที่ ทั น สมั ย
การดาเนินการนี้ อาจทาโดยเชิ ญบุคลากรภายนอกมาเป็ น
อาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา
น านั ก ศึ ก ษาฟั ง การบรรยาย และเยี่ ย มชมหน่ ว ยงานหรื อ
สถานที่ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานหรื อ
ปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็นต้น
1. อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการ
สอนในรายวิ ช าที่ รั บผิ ด ชอบอย่ า งต่ อ เนื่อ ง ในการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การ
สอนที่ผ่านมาโดยการทาวิจัยในชั้นเรียนว่าวิธีการสอนและ
กระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร
2. ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอนระหว่าง
อาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒ นาการเรียนการสอนเป็น
ประจาอย่างต่อเนื่อง
เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น
ความคิด เห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความ
เพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน เรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เต็ม 5
ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
เป็นต้น นาผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไป
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอนและสิ่ ง สนั บ สนุ น การ
เรี ย นรู้ โ ดยมี ก ารระบุ ใ นรายละเอี ย ดของรายวิ ช าในภาค
การศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการนาการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน 3. ดูแลให้การดาเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มี
การสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่กาลังจะสาเร็จ
การเรียนรู้ ทุกรายวิช า ตามผลการประเมิน การศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์
รายวิชา
และกรอบเวลาที่กาหนดทุกปีการศึกษา
4. ระบุถึงความจาเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิด
รายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการประเมินของ
ผู้เรียน / ของผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา / ของผู้ประเมิน
อิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของมหาวิทยาลัยที่ได้
พัฒนาขึ้นและนาไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

: ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
: คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของ
แต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝุรู้ ใฝุเรียน การก้าวทันวิทยาการความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นาทางความคิด โดยเฉพาะ
ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนาเสนอผลงาน
เกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
เกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสารวจหรือ
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
น้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุก
ของบัณฑิตเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อนาข้อมูลมา
รอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของ
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
หลักสูตร
ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด
โดยนาข้อมูลจากการสารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน
ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จาเป็น และเหมาะสมกับ
สาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยคานึงถึงความทันสมัยของ
หลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย มีการกาหนดเป็น
เปูาหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และ
เผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และ
ร่วมกันพัฒนานักศึกษา
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การ ศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทั ก ษะอาชี พ และคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตร และนาข้อมูลจากผลการสารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
โดยเฉพาะประเด็นการกาหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษาและการประเมินผล
2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร
โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
กาหนด เพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระ หน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จาเป็นของรายวิชานั้น
ๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ
ของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้
ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานใน
โลกแห่งการทางานจริงได้
3. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการ
กากับ ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของ
อาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มี
การประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา
และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุง
ตนเองจากเพื่อนร่วมงาน
4. มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะ
ความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง(authentic assessment) โดยเฉพาะความ
สามารถในการเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน
(performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่
ใช้วิจัยเป็นฐาน
5. ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ
รับผิดชอบ หลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียน
การสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันสาหรับผู้เรียนที่จาเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดให้ทุกหลักสูตร
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ ต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้
มีชั่วโมงปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทากรณีศึกษา
หรือโครงงานหรือวิจัยเรียนรู้นอกสถานที่รวมทั้งฝึกงานและ
ฝึกประสบการณ์
2. จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษา
1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุม
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
วิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงาน ให้นักศึกษารับรู้
ทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย
2. มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วม
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
กิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. หากเป็นไปได้อาจมีการกาหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษา
ต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทุกปี หรือ
ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา
4. ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการ
ให้ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการ
ส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ 1. มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาและจัดกิจกรรม
โดยมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
2. มีการกาหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัย
สาคัญต่อผลการเรียน หรือต่อการสาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
: สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ควรจั ด บริ ก ารด้ า นต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาอย่ า งครบถ้ ว น
ตั้งแต่การให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษาแหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวล
แก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
: สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม
โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริ หารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด
ไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่ อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่อง อาจารย์ และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

: เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
ค าอธิ บ ายตั ว บ่ ง ชี้ : ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งา นสร้ า งสรรค์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่
เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคานวณ :
คะแนนที่ได้

=

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย
จานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ :
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
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2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ จากภายในและภายนอก X 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา
คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่
จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ดาเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9

: ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
ค าอธิ บายตั วบ่งชี้ : ผลงานวิช าการเป็ น ข้อมูล ที่ส าคัญในการแสดงให้ เห็ นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
วิช าการอยู่ ใ นรู ป ของบทความวิจั ย หรื อบทความวิช าการที่ตีพิ มพ์ในรายงานสื บ เนื่องจากการประชุมวิ ช าการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวาสารทางวิชาการ
สาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิ ชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ทาร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคานวณ

คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย
จานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน :
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร้อยละ 30 = 5
ร้อยละ 30 = 5
ร้อยละ 20 = 5

สูตรคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาตามสูตร
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
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2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

คะแนนที่ได้ =

X5

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ) หรือในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ กกอ. แต่สถาบันนาเสนอสภาเพื่อ
อนุมัติ (ดูจากข้อยกเว้นในประกาศของ กกอ. เรื่องวารสารงานวิจัย ที่ต้องให้สภาอนุมัติว ารสาร
เหล่านี้)
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
(กลุ่มที่ 2 )
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
(กลุ่มที่ 1 )
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
(ดูภาคผนวก)
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 : การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
การบริ ก ารวิ ช าการเป็ น ภารกิ จ หลั ก อี ก อย่ า งหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สถาบันควรคานึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่ม เปูาหมายนามา
จัดทาแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทาเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนการ
ใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. กาหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่าง
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2. จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเปูาหมายที่กาหนดในข้อ 1
3. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เปูาหมาย
6. ทุกคณะต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดย
มีจานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 : ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
: สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผนด้านทานุบารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 - 7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.12

: การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับความสุนทรียและรสนิยมเกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดย
มีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จาเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้
ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้
ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมีสุนทรียที่มีรสนิยม
ประเด็นการพิจารณา :
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยทีก่ ่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ทีม่ หาวิทยาลัยดาเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กาหนดวัตถุ ประสงค์และเปูาหมายของความสาเร็จอย่างเป็ น
รูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัยและ
ความสวยงาม
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่ งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4
หมายเหตุ :
1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
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2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สวยงาม หมายถึง มีการจั ดแต่งอาคาร สภาพแวดล้ อมอย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับพื้นที่แวดล้ อม
ไม่สิ้นเปลืองและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการจัดการ
หลักการ
มหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการกากับดูแล
การทางานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009 - 2010
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่ งชี้ จำนวน 4 ตัวบ่ งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

: การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคน
ในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย
การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้
ในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเปูาหมาย 1. มหาวิทยาลัยควรศึกษาเปูาประสงค์ตามประเด็น
ของการจั ดการความรู้ที่ส อดคล้ องกับ แผนกล ยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อ ยครอบคลุ ม ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสาคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ต้องการ เพื่อนามาใช้ในการกาหนด แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดประเด็นความรู้ อาจ
ประกอบ ด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
รองคณบดี ผู้ชว่ ยคณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้างาน
ที่กากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตบัณฑิต ด้านวิจัยรวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยควรมีเปูาหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้น
เรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเป็น
หลักโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่
เกณฑ์มาตรฐาน
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2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนา
ความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และ
ด้านการวิจัย อย่างชัดเจนตามประเด็น ความรู้
ที่กาหนดในข้อ 1

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
know ledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่กาหนด

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุง
หลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning
outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
เป็นต้น
1. กลุ่มเปูาหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากร
ทีท่ าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น
คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว
รวมทั้งด้านอื่นๆ ทีม่ หาวิทยาลัยมุ่งเน้น
2. มหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบายให้มีการสารวจผลการ
ปฏิบัติ งานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละ
คณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อ
นามากาหนดเป็นประเด็นสาหรับใช้ในกระบวนการจัดการ
ความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มี
ผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัย
รวมทั้งผลงานด้านอื่น ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยมุ่งเน้น มาถ่ายทอด
ความรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรม อย่างสม่าเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ
เช่น การจัดประชุม สัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนัก
ปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมทั้งด้านงบประมาณ
เวลา สถานที่
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เกณฑ์มาตรฐาน
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
1. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่
เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
2. ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร
ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของ
ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
1. ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม นามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย
2. ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และเปูาหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย
3. มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ
ภายนอกด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบ
และกลไกการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
4. ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปูาประสงค์
ที่กาหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน
ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมิน
จากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information
System Plan)

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
1. มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนระบบ
สารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
2. แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย
3. ระบบสารสนเทศที่นาเสนอในแผนระบบสารสนเทศควร
ประกอบด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทางานของระบบแต่ละ
ระบบ
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นาเสนอใหม่กับ
ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบทั้ง
hardware software (system software และ
application software)
database peopleware และ facilities อื่น ๆ
- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดลาดับความสาคัญของระบบสารสนเทศ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบ
การตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สารสนเทศที่นาข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการดาเนินงาน
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียน ตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้
และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกัน ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธ
คุณภาพ
กิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ
รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 1. ผู้รับผิดชอบควรจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
สารสนเทศ
ระบบ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้
สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมิน
ความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาค
การศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
2. ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยควร
ดาเนิน การประเมินความพึงใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็น
ประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของ 1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ
2. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทาแผน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
3. แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจาก
ผู้บริหารแล้ว
4. ดาเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะ
เวลาที่กาหนด
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
มี ก า ร ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ส า นั ก ง า น
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
ONLINE) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร
และหลักสูตรในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

: ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม
และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง
และการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า)
เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อปูองกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความ
พร้ อ มใช้ง าน มี การปรั บ ปรุ งระบบอย่ างต่อ เนื่ องและทั นต่อ การเปลี่ ยนแปลงเพื่ อการบรรลุ เ ปูา หมายของ
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตั ว แ ท น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ พั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการหรื อ
คณะทางาน

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย จากตัวอย่าง เช่น

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน ประกอบ
ด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละ
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. มีการระบุรายละเอียดการทางานของคณะกรรมการหรือ
คณะทางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการดาเนินงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้มีการประชุม
ของคณะกรรมการหรือคณะทางาน ฯ อย่างสม่าเสมอ
1. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายในการบริหาร
การศึกษา
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เกณฑ์มาตรฐาน
- ความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากร (การเงิ น
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อาคารสถานที)่
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง ด้าน
ธรรมาภิบ าล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
2. ประเด็นความเสี่ยงที่นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์
ในอน าคตที่ มี โ อก าส เกิ ดขึ้ น แ ละส่ ง ผลกร ะทบต่ อ
มหาวิทยาลัยด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความ
สูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
เป็นสาคัญ
3. ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบ
แนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คน อาคาร สถานที่ อุปกรณ์
วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
เป็นต้น
4. จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
มิติ ของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
1. ระดับความเสี่ยงอาจกาหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิง
ความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ คุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับ สูง กลาง ต่า ได้
วิเคราะห์ในข้อ 2
2. ควรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้าน
ของโอกาสและผลกระทบ
3. การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงให้ประเมินจาก
ความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยง ในอดีตหรือความน่าจะเป็น
ที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลใน
อดีต รวมถึงสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
4. การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจาก
ความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมี
ความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ฐานะการเงิน ขวัญกาลังใจ
และความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ 1. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย โดย
ความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
ต้องกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและ ดาเนินการ
แก้ไข ลด หรือปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม
2. สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ
Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลด
มูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย
(ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การ
ฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน 1. มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงานตาม
ตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ แผนต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง
2. มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานและประเมินผล
ความ สาเร็จของการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐาน

6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับ
จากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือ ความ เสีย่ งที่เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยงและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งความเสี่ยงใหม่
จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการ ศึกษาที่เปลี่ยน แปลงไปทั้งภายในมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานกากับ
หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัยในรอบปีการ
ประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์
หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของมหาวิทยาลัยในการควบคุม
หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
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1. มีการเสียชีวิตและถูกทาร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถปูองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผน
การจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และ
เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
3. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทาให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ อุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่ งผลกระทบต่อ
นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว มหาวิทยาลัยก็จะได้คะแนนการประเมิน
เป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการประเมินได้คะแนน
เป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิ งปูองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของมหาวิทยาลัย
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้า
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

: การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล
สาเร็จ ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบั ติงานประจาปีของมหาวิทยาลั ย จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปี ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกาหนดหรือทบทวนนโยบายการกากับดูแลมหาวิทยาลัย
รวมทั้ง ทบทวนกรอบทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของมหาวิ ทยาลั ยตามหน้ าที่ แ ละบทบาทของผู้ บริ ห าร
มหาวิทยาลัย
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดาเนินการตามระบบการกากับดูแลมหาวิทยาลัย โดยมี
เอกสารหรื อหลั กฐานหรื อรายงานหรือบันทึ กการประชุ มที่แสดงให้ เห็ นว่าผู้ บ ริห ารมหาวิทยาลั ยได้
กาหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
3. เอกสารหรื อหลั กฐานที่แสดงให้ เห็ นว่าผู้ บริห ารมหาวิทยาลั ย มีการติดตามผลการดาเนินงานส าคัญ
เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ
การดาเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เป็นมติสภามหาวิทยาลัย
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมีการดาเนินงานตามระบบนั้น
5. รายงานการสั ง เคราะห์ ม ติ ห รื อ นโยบายรวมทั้ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ :
1. ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี
2. ระดับคณะ ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียน
การสอน
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สาคั ญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของมหาวิทยาลัย
จะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น
ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยบริการทางวิชาการ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาความเข้าใจกับการวิเคราะห์
ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัย
ใช้สาหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จาแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย)
ดาเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่
ประหยัดได้หลั งจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพ เชิงการบริหาร
จัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีงบประมาณ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีแผน
กลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็ นแผนจั ดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่ส ามารถผลั กดันแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงานทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับมีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของมหาวิทยาลัยได้
เกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่ง
ที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์
2. มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ดาเนินการ
วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและทาการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดาเนินการ
ตามแผนและกาหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่ง
อาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงิน
บริจาค หรือมหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจาก
แหล่งทุนต่าง ๆ ก่อนที่จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทา
งบประมาณประจาปีตามแหล่งงบประมาณนั้น ๆ
1. มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอ สาหรับการบริหาร
ภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้านให้เป็นไปตามเปูาหมาย
2. มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของ
ประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่
แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะ สมของหลักเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการ
แผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา ทางบประมาณประจาปีที่แตกต่างกันได้และมีการวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยและบุคลากร
การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- งบประมาณประจาปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่กาหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว
งบประมาณประจาปีในแต่ละพันธกิจมีความเพียงพอมาก
น้อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว
งบประมาณประจาปีสาหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ
เหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็น
มีการจัดทารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วย
ระบบและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่าง
งบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบอย่างน้อย
น้อยปีละ 2 ครั้ง
ทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงิน
รายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วมหาวิทยาลัยมีงบประมาณเหลือ
เพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในช่วงถัดไป มี
การนารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
1. จัดทารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
ดาเนินงานเสนอผู้บริหารเป็นรายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้
การเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอย่าง ทราบว่าได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรม
ต่อเนื่อง
ใด มีผลลัพธ์จากการทางานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือ
จ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
2. มีการจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
3. มีการจัดทารายงานการลงทุนของมหาวิทยาลัย
4. มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายใน
อนาคต
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 1. มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มีสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม ผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปี สาหรับสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาของรัฐที่มีสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจ
สอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
ภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปี
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็น
ทางการ
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน
ให้ เป็ น ไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงิน ไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

1. ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงินจัดทารายงาน
ต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบและนาข้อมูล
มาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
2. มีการนารายงานทางการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยตาม
แผนที่กาหนด

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่ มหาวิทยาลัยใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึ งจะกาหนดให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นมูลค่ารวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตใน
แต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบที่
เกิ ด ขึ้ น มหาวิท ยาลั ย จะต้อ งพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายในอย่ า งต่อ เนื่ องและมี
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: H.Ed.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามที่กาหนดไว้ในพระ
ราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย
เปูาประสงค์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่
เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิด ชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยตั้งแต่
ระดับสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยอาจ
เป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง
2. ระบบประกันคุณภาพที่นามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ดาเนินการเป็นประจาโดย
เริ่มจากการวางแผน การดาเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดาเนินภารกิจ
บรรลุเปูาประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการ
ประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จนถึงระดับบุคคล

63

เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะ กรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัย

3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย

4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงานและ
ประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดใน CHE QA ONLINE
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
1. คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบ
การประกันคุณภาพพร้อมทั้งกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
3. มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคลระดับ
สาขาวิชา ระดับคณะ ถึงระดับ มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้
คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชากาหนด
4. มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงานให้
สู่การปฏิบัติที่เป็นรุปธรรม
5. มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1. มหาวิทยาลัยอาจกาหนดมาตรฐานและกาหนดตัวบ่งชี้
ที่ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของตนเองแต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑ์อื่น ๆ
2. เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กากับแต่ละตัวบ่งชี้ต้อง
สามารถวัดระดับคุณภาพตามเปูาหมายของตัวบ่งชี้นั้น ๆ
และเป็นเกณฑ์ที่นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1. มีการดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ ส มบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น โดยมี ก ารก าหนดการควบคุ ม
คุณภาพ การติดตามการดาเนินงานและการประเมินคุณภาพ
2. มีการนาวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดาเนินงานด้าน
ระบบคุณภาพและการปรับปรุงระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
3. มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA ONLINE เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาพร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผน
เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดย
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เกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทางานและส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
และมีกิจกรรมร่วมกัน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
ส่งรายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน
มหาวิทยาลัยหรือคณะควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์นาผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ
และ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพในแต่ ล ะปี ไ ปวิ เ คราะห์ แ ละ
ดาเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ / หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเปูาหมายให้ผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ให้ มี ร ะบบสารสนเทศที่ ส ามารถ
น าเสนอข้ อ มู ล ประกอบการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา
คณะ และมหาวิทยาลัยรวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อ
กับหน่ว ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น
มหาวิ ท ยาลั ย ควรส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาบุ ค ลากรของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยเฉพาะ
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลั ย
เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การ
ร่วมกาหนดตัวบ่งชี้และเปูาหมาย การให้ข้อมูลปูอนกลับ
หรื อ การให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในการด าเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น
1. มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะและ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่น ๆ
2. มีการทางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกัน ในเครือข่าย
มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
3. มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาการทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน 1. มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้
2. มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ประโยชน์
เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน
3. มีการวิจัยมหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและนาผลไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

