องค์ ประกอบคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์ การประเมินของ สกอ. และ สมศ.

องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
หลักการ

สถาบันอุ ดมศึ กษาแต่ ละแห่ งมี ปรัช ญา ปณิ ธ าน และจุ ดเน้นที่อาจแตกต่า งกัน ดังนั้น จึง เป็ น
หน้าที่ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้ชดั เจนและสอดคล้องกับ
ปรั ช ญา ปณิ ธ าน กฎหมาย และจุ ด เน้นของสถาบัน ที่ ส นับ สนุ น ภารกิ จ ของสถาบันอุ ดมศึ ก ษาตาม
หลัก การอุ ดมศึ ก ษา มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานการอุ ดมศึ ก ษา มาตรฐานวิชาชี พ (ถ้า มี )
ตลอดจนสอดคล้อ งกับ กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมของ
สมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กาํ หนดแล้วให้รับทราบทัว่ กัน
ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผูท้ ี่มีส่ วนได้ส่วนเสี ย เช่น ผูป้ กครอง ชุ มชน ผูใ้ ช้บริ การและ
สังคมโดยรวม

มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา

ตัวบ่ งชี้ จํานวนทั้งสิ้น 4 ตัวบ่ งชี้ (สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ )
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.)
16.1 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู ้เพื่อนําไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
16.2 ผลการประเมินความพึ่งพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์
17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.)
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1

:

กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก คือ การเรี ยนการสอน การวิจยั การ
บริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม และการทํา นุ บ าํ รุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ในการดํา เนิ น พัน ธกิ จ หลัก
สถาบันอุ ดมศึกษาจําเป็ นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนิ นงานของสถาบัน เพื่อให้
สถาบันดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรื อจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็ นสากล และเจริ ญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยื น ดัง นั้น สถาบัน ต้อ งกํา หนดวิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ ตลอดจนมี ก ารพัฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผน
ดําเนินงานเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนื อจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรื อจุดเน้นของสถาบันแล้ว
จะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง หลัก การอุ ด มศึ ก ษา กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชี พที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ ดา้ นต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนิ นงานของสถาบันเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ เป็ นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
ในสถาบัน และได้รับความเห็ นชอบจากสถาบัน โดยเป็ นแผนที่เชื่ อมโยงกับปรัชญาหรื อปณิ ธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 2554)

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั ิการประจําปี ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการ และการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตวั บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจําปี และค่าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนปฏิบตั ิการประจําปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุ งแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
6 หรื อ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
8 ข้อ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ ทสี่ อดคล้ องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนทีเ่ ชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้ นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551-2554)
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธานของสถาบัน หากสถาบันได้กาํ หนดปรัชญาหรื อ
ปณิ ธ านอยู่แ ล้ว ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น สถาบัน ควรทบทวนว่า ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านยัง มี ค วามเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ในปั จจุบนั ของสถาบันหรื อไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนิ นการให้แน่ ใจว่าสมาชิ กในสถาบัน
และ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทัว่ กัน
1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรื อปณิ ธานของสถาบันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป
ควรเป็ นการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธานร่ วมกันทั้งผูบ้ ริ หาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็ นที่ยอมรับของ

ทุกฝ่ าย อันจะนําไปสู่ ความร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรื อปณิ ธานที่ได้กาํ หนด
ร่ วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรื อปณิ ธานและนโยบายของ สภา
สถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชดั เจนว่าปรัชญาหรื อปณิ ธานและนโยบายของ สภา
สถาบันและกลยุท ธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่ สอดคล้องควรพิจารณา
ปรับแก้ให้สอดคล้อง
1.4 มี ก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการจัด ทํา แผนกลยุ ท ธ์ (strategy) เพื่ อ นํ า สถาบัน ไปสู่
ความสําเร็ จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้ าประสงค์ (goal) และ
วัตถุ ป ระสงค์ (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์ จุดแข็ง (strength) จุ ดอ่อน (weakness) โอกาส
(opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนําไปสู่ การกําหนดกลยุทธ์ที่ชดั เจนและครอบคลุมทุกภารกิจ
ของสถาบัน อันได้แก่ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่สถาบันกําหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจาก
ทั้งผูบ้ ริ หาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ าย อันจะนําไปสู่ ความร่ วมมือร่ วมใจ
กันปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถ่ ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับสถาบันไปสู่ ทุกหน่ วยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ
เป้ าหมายของกลยุทธ์ และมีการกําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็ น
ทางการ
2.2 มีการกําหนดเป้ าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายใน
และมีการมอบหมายอย่างเป็ นทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบัติการประจําปี ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบตั ิการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มี ก ารจัด ทํา รายงานผลการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้อ งระหว่า งแผนกลยุ ท ธ์ ก ับ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการ และการ
ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม

4. มี ตั ว บ่ งชี้ ของแผนกลยุ ทธ์ แผนปฏิบัติการประจํ า ปี และค่ า เป้ าหมายของแต่ ละตัว บ่ งชี้ เพื่อวั ด
ความสํ าเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
4.1 มีการจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI) พร้ อมทั้งเป้ าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ ที่จะใช้วดั
ความสําเร็ จของการดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ทั้งนี้ ควรจัดทําพร้อมกับ
การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
4.2 มี ก ระบวนการส่ ง เสริ ม ให้ ผูบ้ ริ ห าร อาจารย์แ ละเจ้า หน้า ที่ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการ
ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ เข้ามีส่วนร่ วมในการจัดทําตัวบ่งชี้ และค่าเป้ าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุก
ฝ่ าย อันจะนําไปสู่ ความร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่ได้กาํ หนดร่ วมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ครบ 4 พันธกิจ
สถาบันควรจัดทําปฏิ ทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใช้เป็ นแนว
ทางการดําเนินงานและสร้างความเชื่อมัน่ ว่าได้มีการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิงานในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ ง และ
รายงานผลต่ อผู้บริหารเพือ่ พิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการว่าเป็ นไปตามแผนหรื อไม่
และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้ าหมายเสนอต่อผูบ้ ริ หาร ในช่วงเวลาหนึ่ ง ๆ
เช่ น 3 เดื อน หรื อ 6 เดื อน หากไม่เป็ นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุ ง
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่ อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพือ่ พิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรี ยบเทียบผลของตัวบ่งชี้ การ
ดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์กบั ค่าเป้ าหมาย และนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่
ประชุมผูบ้ ริ หารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปี
8.1 มีการมอบหมายผูร้ ั บผิดชอบในการดําเนิ นงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมี
การจัดทําแผนการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ

8.2 มี การนํา แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิ บตั ิ การประจํา ปี ที่ไ ด้รับ การปรั บปรุ งเสนอสภา
สถาบัน
ตัวบ่ งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถาบัน
คําอธิบาย
อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุ ประสงค์
ของสถานศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา ที่ ไ ด้รับ ความเห็ นชอบจากสภาสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครปฐมได้ กาํ หนดอัตลักษณ์ ดังนี้ "จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น"
ตัวบ่ งชี้ 16.1 : นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู ้เพื่อนําไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น (สมศ.)
ความสอดคล้ อง : กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริ หารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.)
เกณฑ์ การพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนและบุคลากรในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ที่กาํ หนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินของผูเ้ รี ยนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนิ นงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็ นประโยชน์และ/หรื อสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผูเ้ รี ยน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรื อยอมรับในระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
1 คะแนน
2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ 1 ข้อ
ปฏิบตั ิได้ 2 ข้อ

3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ 3 ข้อ

4 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ 4 ข้อ

5 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรื อยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตั ร หนังสื อเชิดชูเกียรติ เป็ นต้น

หมายเหตุ
1. คณะและสถาบัน มีอตั ลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรื อดําเนินการร่ วมกับสถาบันก็ได้
3. กรณี ที่ค ณะดํา เนิ นการร่ วมกับ สถาบันจะต้องรายงานไว้ใ น SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณี ที่คณะดําเนิ นการร่ วมกับสถาบันและมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่ วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณี ที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
ตัวบ่ งชี้ที่ 16.2 : ผลการประเมินความพึง่ พอใจของผู้ใช้ บัณฑิตในประเด็นเกีย่ วกับอัตลักษณ์ (สมศ.)
ความสอดคล้ อง : กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์ ตัวบ่ งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.)
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็ นตัวแทนของผูส้ ําเร็ จการศึกษาทั้งในเชิ งปริ มาณและในเชิ ง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผูส้ ําเร็ จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ มูล
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ์
และแผนการปฏิบตั ิงานประจําปี ของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง
ผลการดําเนิ นงานและผลสําเร็ จของการดําเนิ นงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
4. ผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หรื อสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ

หมายเหตุ “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์ ” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย
1. คณะและสถาบัน มีอตั ลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรื อดําเนินการร่ วมกับสถาบันก็ได้
3. กรณี ที่ค ณะดํา เนิ นการร่ วมกับ สถาบันจะต้องรายงานไว้ใ น SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณี ที่คณะดําเนิ นการร่ วมกับสถาบันและมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่ วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณี ที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
ตัวบ่ งชี้ 17
: สนับสนุนการจัดโครงการบริ การแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น (สมศ.)
ความสอดคล้ อง : กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.)
คําอธิบาย
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็ จตามจุดเน้นและจุเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็ นลักษณะโดดเด่นเป็ น
หนึ่ งของสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้กาํ หนดเอกลักษณ์ "บูรณาการความรู้ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น"
เกณฑ์ การพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรื อความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาโดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนและบุคลากรในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ที่กาํ หนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินของผูเ้ รี ยนและบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่นหรื อ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนิ นงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรื อความเชี่ ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผูเ้ รี ยน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรื อความเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่กาํ หนดและได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
1 คะแนน
2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ 1 ข้อ
ปฏิบตั ิได้ 2 ข้อ

3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ 3 ข้อ

4 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ 4 ข้อ

5 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรื อจุดเด่นสถาบันอุดมศึกษา
2. แผนกลยุ ท ธ์ แผนการปฏิ บ ัติ ง านประจํา ปี รวมทั้ง แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพที่ ส อดคล้อ งกับ
เอกลักษณ์ จุดเน้น หรื อจุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง
ผลการดําเนิ นงานและผลสําเร็ จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรื อจุดเด่นของสถานศึกษาที่
กําหนด หรื อผลการดําเนินงานและผลสําเร็ จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็ นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรื อ
จุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
4. หลักฐานเชิ งประจักษ์ในการได้รับการยกย่องยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตั ร หนังสื อเชิดชูเกียรติ เป็ นต้น
หมายเหตุ 1. เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรื อแตกต่าง หรื อส่ งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ได ทั้งนี้
ต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสถาบัน
2. คณะจะต้องดําเนินการแยกหรื อดําเนินการร่ วมกับทางสถาบันก็ได้
3. กรณี ที่คณะดําเนินการร่ วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน
การดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณี ที่คณะดําเนิ นการร่ วมกับสถาบันและมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่ วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณี ที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ

องค์ ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรื อการจัดกิจกรรม การเรี ยน
การสอนให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชี พ มีคุณลักษณะตามหลักสู ตรที่กาํ หนด การเรี ยนการ
สอนในยุค ปั จจุ บนั ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ ดังนั้น พันธกิ จ
ดังกล่าวจึ งเกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน เริ่ มตั้งแต่การกําหนดปั จจัย
นําเข้าที่ ได้มาตรฐานตามที่กาํ หนด ประกอบด้วย การมี อาจารย์ที่มีปริ มาณและคุ ณภาพตามมาตรฐาน
หลักสู ตร มีกระบวนการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนที่อาศัยหลักการร่ วมมือรวมพลังของทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจําเป็ นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้
ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสู ตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนา
อาจารย์ (ค) สื่ อ การศึ ก ษาและเทคนิ ค การสอน (ง) ห้อ งสมุ ด และแหล่ ง การเรี ย นรู้ อื่ น (จ) อุ ป กรณ์
การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู้และบริ การการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ ผล
ทางการเรี ยนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ตามที่กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง ว่า ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก ารประกันคุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการ

9. แนวทางการปฏิ บ ตั ิ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิร ะดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑ์มาตรฐานหลัก สู ตรระดับอุ ดมศึก ษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุ ณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํา นักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชี้ จํานวนทั้งสิ้ น 13 ตัวบ่งชี้ (สกอ. จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จํานวน 5 ตัวบ่งชี้)
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร (สกอ.)
2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก (สกอ.)
2.3 อาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ.)
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ (สกอ.)
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน (สกอ.)
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ ผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)
2.8 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่จดั ให้กบั นักศึกษา (สกอ.)
1 บัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.)
2 คุ ณภาพของบัณฑิ ตปริ ญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษา
แห่งชาติ (สมศ.)
3 ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (สมศ.)
4 ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (สมศ.)
14 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.)

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1

:

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พฒั นาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับปรัชญา
ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ พันธกิ จและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้าน
วิชาการและวิชาชี พของสังคม มีการประเมินหลักสู ตรอย่างสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ ของ
การประกันคุ ณภาพหลักสู ตร มี การวางระบบและกลไกบริ หารหลัก สู ตรอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพและมี
การปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์ มาตรฐานทัว่ ไป :
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสู ตรใหม่และปรับปรุ งหลักสู ตรตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาํ หนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
2. มี ระบบและกลไกการปิ ดหลัก สู ตรตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ ที่ ก าํ หนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
3. ทุกหลักสู ตรมีการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (การดํา เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ หมายถึ ง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนิ นงานตามประกาศ
มาตรฐานคุ ณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิชา เพื่อการประกันคุ ณภาพหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน” กรณี ที่
หลักสู ตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ กลางที่กาํ หนด
ในภาคผนวก ก) สําหรั บหลักสู ตรสาขาวิชาชี พ ต้องได้รับการรั บ รองหลัก สู ตรจากสภาหรื อองค์ก ร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสู ตรเก่าหรื อหลักสู ตรปรับปรุ งที่ยงั ไม่ได้ดาํ เนิ นการตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติก่อนปี การศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั การศึกษา และมีการประเมินหลักสู ตรทุกหลักสู ตรอย่างน้อยตามกรอบเวลา
ที่ ก ํา หนดในเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รฯ กรณี ห ลัก สู ต รที่ ด ํา เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ จะต้องควบคุ มกํากับ ให้การดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ใ นข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาํ หนดในแต่ละปี ทุกหลักสู ตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสู ตรทุกหลักสู ตรตามผลการประเมินในข้อ 4

กรณี หลักสู ตรที่ดาํ เนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสู ตร
หมายเหตุ
:
1. การนับหลักสู ตรปริ ญญาโทแผน ก และปริ ญญาเอก ให้นบั หลักสู ตรที่มีนกั ศึกษาลงทะเบียน
เรี ยนในรอบปี การศึกษาที่ทาํ การประเมิน สําหรับการนับหลักสู ตรทั้งหมดให้นบั หลักสู ตรที่ได้รับอนุมตั ิ
ให้เปิ ดสอนทุกระดับปริ ญญา โดยนับรวมหลักสู ตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นบั รวมหลักสู ตรที่สภา
สถาบันอนุมตั ิให้ปิดดําเนิ นการแล้ว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นบั จํานวนหัวนักศึกษาในปี การศึกษา
นั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้งั และนอกที่ต้ งั
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสู ตรใหม่
หรื อเสนอปรับปรุ งหลักสู ตร หรื อเสนอปิ ดหลักสู ตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริ หารหลักสู ตรให้
เป็ นไปตามรายละเอียดหลักสู ตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ ซึ่งอาจเป็ นชุดเดียวกันทั้งหมดหรื อต่างชุดก็ได้
เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
ครบ 5

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสู ตรใหม่ และปรับปรุงหลักสู ตรตามแนวทางปฏิบัติทกี่ าํ หนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
1.1 มี ก ารกํา หนดวิธี ก ารหรื อ ขั้น ตอนในการดํา เนิ น การเพื่ อ เปิ ดหลัก สู ต รใหม่ แ ละ
ปรับปรุ งหลักสู ตรและกําหนดหน่ วยงานหรื อคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสู ตรใหม่และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง คณะกรรมการพิจารณาหลักสู ตรควรประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ
1.2 การเปิ ดหลักสู ตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิ ตในสาขาวิชานั้น ๆ ใน
ตลาดงานว่ามีมากน้อยเพียงใด การผลิ ตบัณฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรื อไม่ สถาบันมีความพร้อมในการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ

หรื อไม่ นอกจากศึ ก ษาความต้อ งการหรื อ ความจํา เป็ นแล้ว ควรมี ก ารวิเ คราะห์ ท รั พ ยากรของการ
ดําเนินการของหลักสู ตรใหม่และคํานวณจุดคุม้ ทุนประกอบการขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 การปรับปรุ งหลักสู ตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผูป้ ระกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทํางานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุ งหลักสู ตร
1.4 มี ก ารเสนอหลักสู ตรใหม่หรื อหลัก สู ตรที่ป รั บ ปรุ ง ผ่า นการพิจารณาตามระบบที่
สถาบันกําหนด เช่น คณะกรรมการบริ หารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็ นต้น และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
1.5 มี การเสนอหลักสู ตรใหม่หรื อหลักสู ตรปรั บ ปรุ งตามแบบฟอร์ มที่ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่
สภาสถาบันอนุมตั ิ
2. มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสู ตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมตั ิการปิ ดหลักสู ตร โดย
พิจารณาหลักสู ตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสู ตรที่มีผสู้ มัครเรี ยนน้อย
หรื อหลักสู ตรที่องค์ความรู ้ลา้ สมัยไม่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็ นต้น
2.2 เมื่ อ หลัก สู ตรใดเข้า เกณฑ์ข องการปิ ดหลัก สู ต ร ให้ เสนอเรื่ อ งผ่า นการอนุ ม ตั ิ ข อง
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่สถาบันกําหนด เช่น คณะกรรมการบริ หารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็ นต้น และ
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ รวมทั้งแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน
นับจากวันที่สภาสถาบันอนุมตั ิ
3. ทุกหลักสู ตรมีก ารดํ าเนิ นงานให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลักสู ตรระดับอุด มศึ กษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ หมายถึง ต้ องมีการประเมินผลตามตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสู ตรและการเรียน การสอน กรณีที่หลักสู ตรใดยังไม่ มี
ประกาศมาตรฐานคุ ณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิชา ให้ ประเมินตามตัวบ่ งชี้ กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)
สํ าหรับหลักสู ตรสาขาวิชาชี พต้ องได้ รับการรับรองหลักสู ตรจากสภาหรือองค์ กรวิชาชี พทีเ่ กี่ยวข้ องด้ วย
3.1 หลักสู ตรทุกหลักสู ตรที่เปิ ดสอนต้องเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร และยังต้อง
ดําเนินการให้เป็ นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรี ยนการสอน
3.2 มี ก ารดํา เนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับ อุ ดมศึก ษาแห่ ง ชาติ และมี ก าร
ประกันคุณภาพหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง โดยกําหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ

ประเมินที่สะท้อนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิชา (กรณี ที่หลักสู ตรใดยัง
ไม่มีป ระกาศมาตรฐานคุ ณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิช าควรประเมินตามตัวบ่งชี้ กลาง) ทั้ง ในประเด็นการ
บริ หารหลักสู ตร การบริ หารทรัพ ยากรการเรี ยนการสอน การบริ หารคณาจารย์ การบริ หารบุคลากร
สนับ สนุ น การเรี ยนการสอน การสนั บ สนุ น และการให้ ค ํา แนะนํา นั ก ศึ ก ษา ความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน หรื อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัว
บ่งชี้ที่กาํ หนด และรายงานผลการดําเนินการต่อผูเ้ กี่ยวข้องและสาธารณชน
3.3 สําหรับหลักสู ตรสาขาวิชาชี พ ผูบ้ ริ หารหลักสู ตรควรทําการศึกษาอย่างละเอียดและ
รอบคอบเกี่ ย วกับ หลัก เกณฑ์ แ ละรายละเอี ย ดของการรั บ รองหลัก สู ต ร ทั้ง นี้ คณะกรรมการพัฒ นา
หลักสู ตรควรมีผทู้ รงคุณวุฒิจากสภาหรื อองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
และดําเนินการให้หลักสู ตรได้รับการรับรองจากสภาหรื อองค์กรวิชาชี พที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษา
และจัดการเรี ยนการสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
4. มี ค ณะกรรมการรั บ ผิด ชอบควบคุ มกํา กับ ให้ มีการดํา เนินการได้ ค รบถ้ วนทั้งข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3
ข้ างต้ นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสู ตรทุกหลักสู ตรอย่ างน้ อยตามกรอบเวลาที่
กํ า หนดในเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รฯ กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ จะต้ องควบคุมกํากับให้ การดํา เนินงานตามตัวบ่ งชี้ ใ นข้ อ 3 ผ่ า นเกณฑ์ การ
ประเมิน 5 ข้ อแรกและอย่ างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่ งชี้ทกี่ าํ หนดในแต่ ละปี ทุกหลักสู ตร
4.1 สร้างกลไกกํากับดูแลให้ทุกหลักสู ตรดําเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
มาตรฐานวิชาชี พ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติตลอดเวลาที่จดั การศึกษา โดยจัด
ในรู ปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็ นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรของภาควิชา หรื อคณะ
วิชาที่มีอยู่ หรื อแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
4.2 จัดให้มีการประเมินผลการดําเนิ นงานทุกหลักสู ตรตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ที่กาํ หนด
อย่างน้อยทุกปี การศึกษา เพื่อวัดคุ ณภาพของการดําเนิ นการหลักสู ตรว่าเป็ นไปตามมาตรฐานหลักสู ตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด
4.3 มี ก ารกํา หนดระบบการรายงานผลการดํา เนิ นงานตามตัวบ่ ง ชี้ ที่ ก าํ หนดของแต่ล ะ
หลักสู ตร โดยอาจจัดทําเป็ นแบบฟอร์ มให้ผรู้ ับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิ น
และแนวทางการปรับปรุ งหรื อพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
5. มี ค ณะกรรมการรั บ ผิด ชอบควบคุ มกํา กับ ให้ มีการดํา เนินการได้ ค รบถ้ วนทั้งข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3
ข้ างต้ นตลอดเวลาทีจ่ ัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสู ตรทุกหลักสู ตรตามผลการประเมินในข้ อ 4 กรณี

หลักสู ตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ จะต้ องควบคุมกํากับให้ การ
ดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้ในข้ อ 3 ผ่ านเกณฑ์ การประเมินครบ ทุกตัวบ่ งชี้และทุกหลักสู ตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสู ตรทุกหลักสู ตร ดําเนิ นการปรับปรุ งหรื อพัฒนาหลักสู ตร
ตามผลการประเมินที่ได้จากข้อ 4 จนทําให้ผลการดําเนินงานเป็ นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ผา่ นเกณฑ์
การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสู ตร
6. มีค วามร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาและบริ ห ารหลัก สู ต รระหว่ า งสถาบั น กับ ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้ องกับวิชาชี พของหลักสู ตรมากกว่ าร้ อยละ 30 ของจํานวนหลักสู ตรวิชาชี พทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
คณะกรรมการพิจารณาหลักสู ตรในเกณฑ์ขอ้ 1 และคณะกรรมการบริ หารคณะวิชาหรื อ
ภาควิช า ควรมี องค์ป ระกอบของผูท้ รงคุ ณ วุฒิภายนอกที่ ม าจากหน่ ว ยงานภาครั ฐหรื อ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสู ตร เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถและทักษะที่จาํ เป็ น
ในการปฏิบตั ิงานจริ งที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร ตลอดจนกระบวนการเรี ย
การสอนให้ผเู ้ รี ยนสามารถออกไปปฏิบตั ิงานได้จริ งเมื่อสําเร็ จการศึกษา
7. หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้ นการวิจัยที่เปิ ดสอน (ปริ ญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกว่ าร้ อยละ 50 ของจํานวนหลักสู ตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
สถาบันที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิ ตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจยั ขั้นสู งและ
ผลิ ตบัณฑิ ตระดับบัณฑิ ตศึ กษา โดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอกควรเน้นการเปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
มากกว่าระดับปริ ญญาตรี ไม่น้อยกว่าครึ่ งหนึ่ ง โดยหลักสู ตรระดับปริ ญญาโทควรเน้นการเรี ยนแผนก
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโทแผนก
เพื่อจูงใจนักศึกษา
8. หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้ นการวิจัยทีเ่ ปิ ดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนั กศึ กษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสู ตรมากกว่ าร้ อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
สถาบันที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิ ตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจยั ขั้นสู งและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอกไม่เพียงแต่เปิ ดหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เน้นการวิจยั ให้มากกว่าหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี เท่านั้น แต่ตอ้ งดําเนิ นการให้มีจาํ นวนนักศึกษาใน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจยั มากพอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะการวิจยั อันจะเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2

:

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

ปั จจัยนําเข้า

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
การศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึ ก ษาถื อเป็ นการศึ ก ษาระดับ สู ง สุ ดที่ ต้องการ
บุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบตั ิพนั ธกิจสําคัญของสถาบันใน
การผลิ ตบัณฑิ ต ศึกษาวิจยั เพื่อการติ ดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น
สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่ วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรื อจุดเน้นของ
สถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
: เกณฑ์การประเมินจากแนวทางต่อไปนี้
ใช้การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง 0 - 5 โดยใช้
เกณฑ์
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 30
ขึ้นไป
สู ตรการคํานวณ
:
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก =

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก x 100
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คาํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ
:
1. คุ ณวุฒิปริ ญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรื อเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุ ณ วุฒิข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรณี ที่ มี ก ารปรั บ วุฒิก ารศึ ก ษาให้มี หลัก ฐานการสํา เร็ จ
การศึกษาภายในรอบปี การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริ ญญาเอกได้สําหรับกรณี ที่บาง
สาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นบั ตามปี การศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษา
ต่อ ในกรณี ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คาํ นวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา หน้า 27
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่ งก็ได้ ไม่จาํ เป็ นต้อง
เลือกเหมือนกับสถาบัน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3

:

อาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

ปั จจัยนําเข้า

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป็ นขุ ม ปั ญ ญาของประเทศ และมี ค วาม
รับผิดชอบที่จะต้องส่ งเสริ มให้อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจยั เพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใน
ศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อนําไปใช้ในการเรี ยนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาและ
พัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่ งทางวิชาการเป็ นสิ่ งสะท้อนการปฏิบตั ิงานดังกล่าวของอาจารย์ ตาม
พันธกิจของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน : เกณฑ์การประเมินจากแนวทางต่อไปนี้
ใช้การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้
ค่ า ร้ อยละของอาจารย์ป ระจํา ที่ ดาํ รงตํา แหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สู ตรการคํานวณ
:
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่ง
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ = ทางวิชาการ
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คาํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นบั ตามปี การศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
2. คณะสามารถเลื อกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่ งก็ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องเลื อก
เหมือนกับสถาบัน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4

:

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จําเป็ นต้องมีการ
บริ หารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรี ยนรู ้ และการ
ใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้ผลการเรี ยนรู ้และข้อมูลจาก
ความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยน นอกจากนั้น ยังจําเป็ นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุ นที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
พันธกิจและเป้ าหมายของสถาบัน
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
1. มีแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ งั ด้านวิชาการ เทคนิ คการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริ หารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มี ก ารบริ หารและการพัฒ นาคณาจารย์และบุ ค ลากรสายสนับ สนุ นให้เป็ นไปตามแผนที่
กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นนําความรู ้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและการวัดผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น และดูแลควบคุ มให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ
6. มีการประเมินผลความสําเร็ จของแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน

เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ 3 มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ
หรื อ 4 ข้อ
5 หรื อ 6 ข้อ
7 ข้อ
หมายเหตุ
:
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรื อผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี และการสร้างขวัญ
และกําลังใจ หรื อหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีข้ ึน
ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีแผนการบริ หารและการพัฒ นาคณาจารย์ ท้ังด้ านวิช าการ เทคนิค การสอนและการวัด ผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ ีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ควรครอบคลุมข้อมูลที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากรในปั จจุบนั รวมทั้งที่ตอ้ งการในอนาคต
อย่างน้อย 5 ปี ข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังที่
ต้องการเพื่อการปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจ้างงานและ
วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ มีทศั นคติที่ดีให้เข้ามาสู่ กระบวนการคัดสรร อาจมีการ
สรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน
1.2 ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ทั้งสาย
อาจารย์และสายสนับสนุน เพื่อให้ได้รับการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากําหนด และสามารถ
นําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมิน
ความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน ในระดับต่าง
ๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิ เทศ และฝึ กอบรมให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความเข้าใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทศั นคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิ บตั ิ งานของผูป้ ฏิ บตั ิงาน
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปทํางานในด้านอื่น ๆ การเข้าศึกษาในโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

1.3 ข้อมูลป้ อนกลับของผลการปฏิบตั ิงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ของสายงาน ในรอบปี ที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรื อมีขอ้ ตกลงในการทํางาน และใช้เพื่อ
การปรับปรุ งแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุ งค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ น
ธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบตั ิงานในสถาบัน
1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์วา่ มีประเด็นใดบ้างที่ควรมี
การวางแผน เพื่ อการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแผนพัฒนาทรั พ ยากรให้ส อดคล้องกับ ความต้องการและความ
คาดหวังของผูป้ ฏิบตั ิงาน และของสถาบัน
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็ นไปตามแผนทีก่ าํ หนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบ โปร่ งใสและกําหนดแนวปฏิบตั ิไว้
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ได้อาจารย์ หรื อบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่กาํ หนด และเป็ นไปตาม
กรอบอัตรากําลังที่สถาบันวางแผนไว้
2.2 มี ก ารวิเคราะห์ ง าน (job analysis) โดยกํา หนดให้มี ค าํ อธิ บ ายลัก ษณะงาน
(job description) การระบุ คุ ณสมบัติเฉพาะตํา แหน่ ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ
(competencies ) ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึ กอบรมวิธีการทํางานและ
ทักษะที่จาํ เป็ นให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการ
กําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริ มาณการเข้า ออก
ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นให้เป็ นไปตามแผนและเส้นทาง
เดินของตําแหน่งงานที่กาํ หนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็ นรายบุคคล เพื่อการส่ งเสริ มสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสร้ างสุ ขภาพทีด่ ี และสร้ างขวัญและกําลังใจให้ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
3.1 สร้ างบรรยากาศของสถานที่ทาํ งานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศ
การทํางาน การจัดสวัสดิ การ การเอาใจใส่ ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้ าง
บรรยากาศของความสุ ขในการทํางาน
3.2 มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุ นการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนทราบโดยเร็ ว มีการกระตุน้ และช่วยเหลือผูท้ ี่มีศกั ยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ เช่น
ช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรื องานธุ รการอื่น ๆ
3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผไู ้ ด้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ที่ไ ด้รับ รางวัล ทั้ง ภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็ นเกี ย รติ พิจารณาความดี
ความชอบเป็ นกรณี พิเศษ
3.4 มี ร ะบบพี่ เ ลี้ ยง โดยจัด ให้ ผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ เ คยได้รั บ รางวัล ให้ ค ํา แนะนํา
ช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่ นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ
3.5 มี กิจกรรมที่ ก่อให้เกิ ดการพัฒนาร่ วมกัน เปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้มี
โอกาสแสดงความคิ ด เห็ น และร่ ว มมื อ ในการทํา งาน มี ช่ องทางการสื่ อ สารหลายช่ อ งทางระหว่า ง
ผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทั้งระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยกัน เพื่อทําให้เกิดความรู้สึกที่ดี
และพัฒนางานร่ วมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุ ขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้ องกันและส่ งเสริ ม มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุ ขภาพ ส่ งเสริ มการออกกําลังกายในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกําลังกาย
สนับสนุนผูเ้ ชี่ยวชาญในการแนะนําด้านการดูแลสุ ขภาพ
4. มีระบบการติ ดตามให้ คณาจารย์ และบุ คลากรสายสนั บสนุ นนํา ความรู้ และทักษะที่ได้ จาก การ
พั ฒ นามาใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนและการวัด ผลการเรี ย นรู้ ของนั ก ศึ ก ษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทุกหลักสู ตรการฝึ กอบรม หรื อทุก โครงการที่ มีวตั ถุ ป ระสงค์ในการเพิ่ม ความรู้ และ
ทักษะการปฏิ บตั ิงาน ควรกําหนดแนวทาง หรื อวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการอบรม หรื อ
การพัฒนา เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู ้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อปรับปรุ งตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนําความรู ้และทักษะไปใช้ภายหลัง
การอบรมหรื อพัฒนา 6-9 เดือน หรื อใช้กลไกการจัดการความรู้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ ของการอบรม หรื อการพัฒนา เป็ นต้น
5. มีการให้ ความรู้ ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้ คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สถาบัน จัด ให้มี ก ารให้ค วามรู้ ด้า นจรรยาบรรณ และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การ
ปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสมํ่าเสมอ

5.2 ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในการให้ ค วามรู้ ด้า นจรรยาบรรณ ควรมี ก ารติ ด ตามผลการ
ปรับปรุ งและพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่ อง
6. มีการประเมินผลความสํ าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน
สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงานตามกิจกรรมที่กาํ หนดไว้
ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ ของแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน (KPI) หรื อเป้ าหมายของแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุ น โดยที่ตวั ชี้ วดั ผลการดําเนินงานและค่าเป้ าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของ
สถาบัน และนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปี ถัดไป
7. มีก ารนํ า ผลการประเมินไปปรั บ ปรุ งแผนหรื อ ปรั บ ปรุ งการบริ หารและการพัฒ นาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน
7.1 นําผลการประเมิ นความสําเร็ จของแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุ งแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น
7.2 ดําเนิ นการตามแผนปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กาํ หนด
7.3 มี การสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุ คลากรสาย
สนับสนุ นที่ เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นในระยะต่อไป
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5

: ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

: ปั จจัยนําเข้า

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
: นอกเหนื อจากการเรี ยนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริ การด้าน
กายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่ องการบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนเช่น สื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมดุ และแหล่งการเรี ยนรู้อื่นๆ การบริ การด้านงานทะเบียนการบริ การ
นักศึกษานานาชาติ เป็ นต้น นอกจากนั้น ยังจําเป็ นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริ การด้านกายภาพที่
ส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตของนักศึกษา เช่น สิ่ งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษาห้องเรี ยน สถานที่ออก
กําลังกาย บริ การอนามัย การจัดจําหน่ายอาหาร เป็ นต้น

เกณฑ์ มาตรฐาน
:
1. มีการจัดการหรื อจัดบริ การเพื่อให้นกั ศึกษามีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8
FTES ต่อเครื่ อง
2. มีบริ การห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึ กอบรมการใช้งานแก่นกั ศึกษาทุกปี การศึกษา
3. มีบริ การด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่าง
น้อยในด้านห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต
4. มีบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การบริ การอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรื อจัดบริ การด้าน
อาหาร และสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริ เวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่ องประปา ไฟฟ้ า ระบบกําจัดของเสี ย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภยั ในบริ เวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริ การในข้อ 2 - 5 ทุกข้อไม่ต่าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริ การด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
7 ข้อ

หมายเหตุ
:
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นบั รวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มี
การลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย
2. การคิดจํานวน FTES ให้นาํ จํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่
ต้องเทียบเป็ น FTES ของระดับปริ ญญาตรี

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.6

:

ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องเป็ นไปตามแนวทางที่กาํ หนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ มีการจัดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน่ โดยการมีส่วนร่ วมจากบุคคล
สถาบัน หรื อชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่นึกถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่ ง
เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมากต่อความสนใจใฝ่ รู ้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู ้ของนักศึกษา เช่น การเปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้าวิจยั โดยอิสระในรู ปโครงการวิจยั ส่ วนบุคคล การจัดให้มีชว่ั โมงเรี ยนใน
ภาคปฏิบตั ิ ในห้องปฏิบตั ิการ รวมทั้งมีการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัด
ประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการ จัดทําโครงการมีการเรี ยนการสอนทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (internet) และมี
ห้องสมุ ดและระบบสื บค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุก
หลักสู ตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสู ตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้า
มี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3. ทุกหลักสู ตรมีรายวิชาที่ส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และการให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ิท้ งั ในและนอกห้องเรี ยนหรื อจากการทําวิจยั
4. มีการให้ผมู ้ ีประสบการณ์ทางวิชาการหรื อวิชาชี พจากหน่วยงานหรื อชุ มชนภายนอกเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอนทุกหลักสู ตร
5. มีการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาจากการวิจยั หรื อจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
6. มี ก ารประเมิ นความพึง พอใจของผูเ้ รี ย นที่ มีต่อคุ ณภาพการจัดการเรี ย นการสอนและสิ่ ง
สนับสนุ นการเรี ยนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง
ไม่ต่าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรื อปรั บปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
7 ข้อ

หมายเหตุ
:
1. มหาวิทยาลัยหรื อคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อคุณภาพการเรี ยนการ
สอนและสิ่ งสนับสนุน การเรี ยนรู ้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยนหรื อในห้องปฏิบตั ิการ เช่น การฝึ กงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์
และวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
2. งานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ตามเกณฑ์ขอ้ 5 หมายถึง งานวิจยั ของผูส้ อนของ
สถาบันที่ได้พฒั นาขึ้น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณี หลักสู ตรที่ไม่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) ต้องมีการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาด้วย
ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญทุกหลักสู ตร
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความยืดหยุน่ และ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยน ยอมรับความสามารถที่แตกต่าง
และวิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายของผูเ้ รี ยน เน้นให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบวิธีการเรี ยนการสอน
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทกั ษะในการเรี ยนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรื อพัฒนาความรู ้
ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยผูส้ อนมีบทบาทในการกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ชี้ แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรี ยนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิด
ความสัมฤทธิ ผลในการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชา
1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มีชวั่ โมง
ปฏิบตั ิการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณี ศึกษาหรื อโครงงานหรื อวิจยั เรี ยนรู ้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึ กงาน
และฝึ กประสบการณ์

1.3 มีก ารกําหนดตัวบ่งชี้ ความสําเร็ จของการจัดการเรี ย นการสอนที่เน้นผูเ้ รี ย นเป็ น
สําคัญในแต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็ จเพื่อนํามาปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ ภาคสนาม(ถ้ ามี) ก่ อนการเปิ ดสอนในแต่ ละ
ภาคการศึกษา ตามทีก่ าํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
2.1 อาจารย์จดั ทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่
ละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
- จุ ด มุ่ ง หมายของรายวิช า เป็ นการระบุ ผ ลการเรี ย นรู้ เ มื่ อ ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย น
รายวิชาเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็ นผลจากการเรี ยนรู้ ซึ่ งอิงมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ลักษณะและการดําเนิ นการ เป็ นการระบุคาํ อธิ บายรายวิชา จํานวนชัว่ โมง
การสอน และการให้คาํ ปรึ กษา
- การพัฒนาผลการเรี ย นรู้ ข องผูเ้ รี ย น เป็ นการอธิ บายความรู้ หรื อทัก ษะที่
รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรี ยนรู้ในด้านต่างๆ ที่กาํ หนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรี ยนมีการระบุหัวข้อหรื อ
เนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ของหัวข้อ
หรื อเนื้อหานั้นๆ
- ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน ระบุเอกสาร หนังสื อ ตําราที่ทนั สมัย
ที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน รวมทั้งแหล่งเรี ยนรู้ นอกห้องเรี ยนที่ช่วยเสริ มประสบการณ์จริ งหรื อ
ประสบการณ์เชิงปฏิบตั ิแก่ผเู ้ รี ยน
- การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น การของรายวิ ช า มี ก ารประเมิ น
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้ขอ้ มูลจากแหล่งหลากหลาย เช่ น ความเห็นของผูเ้ รี ยน ความเห็นของ
ทีมผูส้ อน ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และจากการสังเกตการณ์ เป็ นต้น
2.2 อาจารย์ผสู ้ อนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผเู้ รี ยนในคาบแรก
ที่พบผูเ้ รี ยน
2.3 การประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ข องรายวิ ช าให้ มี ก ารประเมิ น ทั้ง ในระหว่ า งภาค
การศึกษา (formative evaluation) และเมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา (summative evaluation)

3. ทุกหลักสู ตรมีรายวิชาที่ส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และการให้ ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบัติท้งั ในและนอกห้ องเรียนหรือจากการทําวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสู ตรกําหนดให้ทุกหลักสู ตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิจริ งทั้งในและนอกชั้นเรี ยน อาทิ จัดให้มีชวั่ โมง
ปฏิบตั ิการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณี ศึกษาหรื อโครงงานหรื อวิจยั เรี ยนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึ กงาน
และฝึ กประสบการณ์
3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเ้ รี ยนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการปฏิบตั ิจริ งของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลหลังจบหลักสู ตร
4. มีการให้ ผ้มู ีประสบการณ์ ทางวิชาการหรือวิชาชี พจากหน่ วยงานหรือชุ มชนภายนอกเข้ ามามีส่วนร่ วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสู ตร
ทุ กหลักสู ตรควรมี การออกแบบให้ผูเ้ รี ยนได้มี โอกาสเรี ยนรู้ จากบุ คคล หน่ วยงานหรื อ
ชุ มชนภายนอกในด้านวิชาการหรื อวิชาชี พ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ทราบถึ งการนําความรู ้ ทางทฤษฎี ไปใช้ในทาง
ปฏิบตั ิและมี ความรู ้ ทางวิชาการที่ ทนั สมัย การดําเนิ นการนี้ อาจทําโดยเชิ ญบุคลากรภายนอกมาเป็ นอาจารย์
พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรื อบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึ กษาฟั งการบรรยายและเยี่ยมชมหน่ วยงานหรื อ
สถานที่ภายนอกสถาบัน ให้นกั ศึกษาฝึ กงานหรื อปฏิบตั ิงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็ นต้น
5. มีการจัดการเรี ยนรู้ ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนา การเรียน
การสอน
5.1 อาจารย์ค วรพัฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนและวิธี ก ารสอนในรายวิช าที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอน
ที่ผา่ นมา โดยการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรี ยนการสอนรวมทั้งการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเหมาะสมหรื อไม่ ควรปรับปรุ งด้านใด อย่างไร
5.2 ควรจัด เวที ก ารสั ม มนา หรื อการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ เ กี่ ย วกับ การวิ จ ัย และ
ประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนเป็ น
ประจําอย่างต่อเนื่อง

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ ละรายวิชาต้ องไม่ ตํ่ากว่ า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อสิ้ นภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนต่อคุ ณภาพ
การจัด การเรี ย นการสอนของอาจารย์ใ นทุ ก รายวิช าและมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพความเพี ย งพอและ
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ และสื่ อสนับสนุ นการเรี ยนรู้ เช่น อุปกรณ์ ที่ใช้ในห้องเรี ยน คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ ในห้องปฏิบตั ิการ หนังสื อ ตํารา และสิ่ งพิมพ์ในห้องสมุด เป็ นต้น นําผลการประเมินความ
คิดเห็ นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนและสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู้ โดยมีการ
ระบุ ในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการนําการประเมินความคิดเห็ นของ
ผูเ้ รี ยนมาปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างไร
7. มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ การสอนหรื อการประเมินผล การ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
สถาบันหรื อคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสู ตร ทําหน้าที่ต่อไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสู ตร
ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเ้ รี ยน และวางแผนปรั บปรุ งในส่ วนที่เกี่ ยวข้อง
หรื อเสนอการปรับปรุ งต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลให้การดําเนิ นการหลักสู ตรได้รับการประเมินโดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่ น
ผูเ้ รี ยนปั จจุ บนั และผูท้ ี่กาํ ลังจะสําเร็ จการศึกษาหรื อศิ ษย์เก่า และกรรมการอิ สระ ตามหลักเกณฑ์และ
กรอบเวลาที่กาํ หนดทุกปี การศึกษา
- ระบุถึงความจําเป็ นต่อการปรับปรุ ง หรื อปิ ด หรื อเปิ ดรายวิชาหรื อหลักสู ตร ตาม
หลักฐานจากผลการประเมินของผูเ้ รี ยน / ของผูท้ ี่กาํ ลังจะสําเร็ จการศึกษา / ของผูป้ ระเมินอิสระ และของ
ผูใ้ ช้บณั ฑิตอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.7

:

ระบบและกลไกการพัฒนาสั มฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซ่ ึ งผูส้ ําเร็ จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณวุฒิแห่ งชาติของแต่ละหลักสู ตร และคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่ วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชี พหรื อบริ บทของผูใ้ ช้ และอาจปรากฏในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อที่มีลกั ษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริ หารจัดการ การ
เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ กบั การปฏิ บตั ิงานจริ ง
สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา หรื อผูส้ ําเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรที่เน้นการวิจยั ควรมี
คุณลักษณะเพิม่ เติมด้านความเป็ นนักวิชาการ การเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการ
คิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน
เกณฑ์ มาตรฐานทัว่ ไป :
1. มีการสํารวจคุ ณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่าง
น้อยสําหรับทุกหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสู ตร
2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรั บปรุ งหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิ ผลทางการเรี ยนที่ส่งเสริ มทักษะอาชี พและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มี ร ะบบและกลไกการส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี แ ละบัณฑิ ต ศึ ก ษาเข้า ร่ ว ม
กิจกรรมการประชุ มวิชาการหรื อนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรื อที่ประชุ ม
ระดับชาติหรื อนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสถาบัน

เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มี ก ารสํ า รวจคุ ณลัก ษณะของบั ณฑิ ต ที่พึงประสงค์ ต ามความต้ องการของผู้ ใ ช้ บัณ ฑิต อย่ า งน้ อ ย
สํ าหรับทุกหลักสู ตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสู ตร
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสู ตรต้องสํารวจหรื อวิเคราะห์ความต้องการของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตเกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะของบัณฑิ ตเป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุ ก 5 ปี เพื่อนํา ข้อมูล มาใช้ในการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรหรื อจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ได้บณ
ั ฑิตที่สนองความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตให้
มากที่ สุด โดยนําข้อมูลจากการสํารวจมาบูรณาการร่ วมกับกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสู ตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุ งคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จาํ เป็ น และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิ ต โดยคํา นึ งถึ ง ความทันสมัยของหลัก สู ตรที่ ต้องสอดคล้องกับ การเปลี่ ย นแปลงระดับ ท้องถิ่ น
ระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติดว้ ย มีการกําหนดเป็ นเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผูส้ อนร่ วมกัน
และเผยแพร่ ให้ผทู ้ ี่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่ วมกันพัฒนานักศึกษา
2. มีการนําผลจากข้ อ 1 มาใช้ ในการปรับปรุงหลักสู ตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สั มฤทธิผลทางการเรี ยนที่ส่งเสริ มทักษะอาชี พและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความ
ต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรั บ ผิดชอบหลัก สู ต รมี ก ารวิเคราะห์ ติดตามประเมิ นผลการใช้
หลักสู ตร และนําข้อมูลจากผลการสํารวจความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมาใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตร
โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสู ตร การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการศึกษา และ
การประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสู ตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนระดับหลักสู ตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กาํ หนด เพื่อให้
ผูส้ อนแต่ละวิชาได้รับรู ้ และถื อเป็ นภาระหน้าที่ที่ตอ้ งพัฒนาผูเ้ รี ยนในทักษะที่จาํ เป็ นของรายวิชานั้นๆ

อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่าง
การเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนกับนอกห้องเรี ยน ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อให้มีทกั ษะ
การปฏิบตั ิงานในโลกแห่งการทํางานจริ งได้
2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสู ตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบ
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่ งเสริ มเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา มีการประชุ ม
วิพากษ์การจัดการเรี ยนการสอน สื่ อการศึ กษา และวิธีก ารประเมินผล เพื่อให้ผูส้ อนได้ขอ้ มูลในการ
ปรับปรุ งตนเองจากเพื่อนร่ วมงาน
2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยน เน้นการประเมินตามสภาพจริ ง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรี ยนรู้ข้ นั
สู ง ใช้วิธีการวัดและประเมิ นผลที่ หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน (performance)
ของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะทักษะการเรี ยนรู้ที่ใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
2.5 ควรจัดให้มีการประชุ มหารื อระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสู ตรในการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการแก้ปัญหาร่ วมกันสําหรับผูเ้ รี ยนที่จาํ เป็ นต้องได้รับการ
พัฒนาเป็ นพิเศษ
3. มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นทรั พยากรทั้งด้ านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอือ้ ต่ อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสู ตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรื อ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ
3.2 หน่ วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุ น ส่ งเสริ มการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพื่อให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซต์เพื่อให้นกั ศึกษาและ
อาจารย์มีการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ในรู ปของการสร้างชุมชนนักปฏิบตั ิ (community of practice)
เพื่อให้การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
4. มีระบบและกลไกการส่ งเสริ มให้ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึ กษาเข้ าร่ วมกิจกรรมการ
ประชุ มวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุ มระหว่ างสถาบัน หรือที่ประชุ มระดับชาติ
หรือนานาชาติ
4.1 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุ มวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้นกั ศึกษารับรู ้

4.2 มี ก ารจัดหางบประมาณให้นัก ศึก ษามี โอกาสเข้า ร่ วมกิ จกรรมทางวิช าการทั้ง
ภายในสถาบันหรื อนอกสถาบัน
4.3 หากเป็ นไปได้ อาจมีการกําหนดเป็ นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่ วม
ประชุมวิชาการระดับชาติทุกปี หรื อระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา
4.4 ในระดั บ ชั้ นเรี ยน ผู ้ส อนมี ก ารฝึ กทัก ษะการนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการ
สนับสนุนให้นกั ศึกษาส่ งผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรี ยนรู ้เทคนิ คการส่ งผลงาน
วิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่
5. มีกิจกรรมเสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรมให้ แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน
5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุ นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ให้แก่นกั ศึกษา และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสู ตรและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขให้นกั ศึกษาต้องเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ของสถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งผลการประเมินควรเป็ นปั จจัยสําคัญต่อผลการเรี ยน
หรื อต่อการสําเร็ จการศึกษาของนักศึกษา
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ ใช้ ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และมีก ารรั บ รองการใช้ ประโยชน์ จ ริ งจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อเอกชน หรื อ หน่ ว ยงานวิช าชี พ
(เฉพาะกลุ่ม ค 1)
6.1 มี ก ารเชิ ญ หน่ ว ยงาน สถาบัน องค์ก รภาครั ฐ และเอกชน ผู้ใ ช้บ ัณ ฑิ ต หรื อ
นัก วิช าการมาให้ ค วามรู ้ หรื อ ให้ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ ประเด็ นวิจ ัย ที่ ต้องการให้นัก ศึ ก ษาจัด ทํา เป็ นหัวข้อ
วิทยานิ พนธ์ประมาณภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้จดั ทําข้อเสนอโครงการวิจยั ที่สนองความ
ต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ให้นกั ศึกษาทราบ และมีการ
พัฒนาทักษะการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจยั ที่มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับช่วงเวลาของการสมัครทุน
6.3 สนับสนุ นให้นกั ศึกษาเสนอข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจยั
6.4 ในการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ อาจมี ก ารแต่ ง ตั้ง กรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจยั ของนักศึกษามาร่ วมเป็ นกรรมการสอบ เพื่อให้รับรู้ผลงานวิจยั และนําผลไปใช้
ประโยชน์

6.5 มีการเผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในรู ปแบบต่างๆ หรื อจัดทําเป็ น
ข่า วเพื่อเผยแพร่ ตามสื่ อวิท ยุ โทรทัศ น์ หนัง สื อพิม พ์ และอาจจัดทํา บทคัดย่องานวิจยั เป็ นหมวดหมู่
เผยแพร่ ไปยังสถาบันหรื อองค์การที่เกี่ ยวข้อง หรื อนําออกเผยแพร่ ในช่วงโอกาสที่กาํ ลังเกิดเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหา และสามารถใช้คาํ ตอบจากผลการวิจยั ที่นกั ศึกษาผลิตไปช่ วยชี้ แนะแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาได้
6.6 มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลงานวิทยานิ พนธ์ที่มีบุคคลหรื อหน่ วยงานนําไปใช้
ประโยชน์ โดยอาจใช้วิธีก ารสื บ ค้นการอ้า งอิ ง หรื อการสํา รวจด้วยแบบสอบถามจากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์ และมีการนําไปตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)
7.1 ผูส้ อนอาจมอบหมายให้นกั ศึกษาอ่านบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มี
การวิพากษ์บทความ การสังเคราะห์ความรู ้จากบทความวิจยั ในรายวิชาต่าง ๆ
7.2 จัดหลักสู ตรรายวิชาหรื อกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเกี่ยวกับการจัดทําบทความวิจยั
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการให้นกั ศึกษาได้พฒั นาทักษะการจัดทําบทความ
7.3 อาจมีการตั้งคลินิกให้ความช่วยเหลือในการทําบทความวิจยั รวมทั้งการแปลเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
7.4 สนับสนุ นให้นัก ศึก ษาจัดทํา บทความวิจยั จากผลการวิจยั บางส่ วน ที่ส ามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้ ส่ งไปยังวารสารต่าง ๆ ในระหว่างการทําวิทยานิพนธ์นาํ บทความวิจยั ของนักศึกษาที่
ได้รับการคัดเลื อกหรื อไม่ได้รับการคัดเลื อกให้ตีพิมพ์เผยแพร่ มาเรี ยนรู้ ร่วมกันในชั้นเรี ยน และมีการ
วิพากษ์เพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.8

:

ระดับความสํ าเร็จของการเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ัดให้ กบั
นักศึกษา (สกอ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี้
:
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
คุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาเป็ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็ น
ปั จ จัย สํ า คัญ ของคุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และสังคมดังนั้น
สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็ จของการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมที่สถาบันจัดให้กบั นักศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตอ้ งการส่ งเสริ มไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2. มีการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ พฤติกรรมด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตอ้ งการ
ส่ งเสริ มตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ นักศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องทราบอย่างทัว่ ถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรื อกิ จกรรมส่ งเสริ มการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่กาํ หนด
ในข้อ 1 โดยระบุตวั บ่งชี้และเป้ าหมายวัดความสําเร็ จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งชี้และเป้ าหมายที่กาํ หนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนกั ศึกษาหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ เกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม โดยหน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ
เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ 3 มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ
ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
หมายเหตุ :
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริ ยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิท
ยาลัย ต้องมีกิจกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขันหรื อเข้า
ร่ วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรื อเทียบเท่าขึ้น
ไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อองค์การมหาชน หรื อบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรื อองค์กรกลางระดับชาติท้ งั ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ)

ตัวบ่ งชี้ที่ 1

: บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้ งานทําหรือประกอบอาชี พอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.)

คําอธิบาย
บัณฑิตปริ ญญาตรี ที่สําเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ ได้งานทํา หรื อมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็ จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในปี การศึกษานั้น
การนับการมีงานทํา นับกรณี การทํางานสุ จริ ตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพื่อ
เลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผูม้ ีงานทําของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคพิเศษหรื อ
ภาคนอกเวลา ให้นบั เฉพาะผูท้ ี่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็ จการศึกษาเท่านั้น
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

x 100

หมายเหตุ ไม่นบั รวมบัณฑิ ตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรื อมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว
และผูท้ ี่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอ้ ุปสมบท และผูท้ ี่เกณฑ์ทหาร
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็ นตัวแทนของผูส้ ําเร็ จการศึกษาทั้งในเชิงปริ มาณ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณี บณั ฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของ
บัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา ให้มีการติดตามซํ้า โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
1. จํานวนผูต้ อบแบบสํารวจ
2. จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทํา
4. จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
7. เงินเดือนหรื อรายได้ต่อเดือน ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระ

ตัวบ่ งชี้ที่ 2

:

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (สมศ.)

คําอธิบาย
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF: HEd. หรื อ Thai
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุ โดยเป็ นคุณลักษณะบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด
ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 2) ด้านความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชี พที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้อง
กับคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์ที่สภาหรื อองค์กรวิชาชี พกําหนดเพิ่ มเติม หรื อสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
กรณี ที่เป็ นวิชาชี พที่มีการเพิ่มเติ มคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที่เพิ่มเติ มจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน
ต้องทําการประเมินครบทุกด้าน
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็ นตัวแทนของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทั้งในเชิงปริ มาณและในเชิง
คุณภาพ ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้องร้อยละ 20 ของจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
โดยมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่แสดงถึ งคุ ณภาพบัณฑิ ตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ ที่ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเป็ นผู ้ด ํา เนิ น การรวบรวมข้อ มู ล เอง โดยใช้ แ นวทางจากตัว อย่ า ง
แบบสอบถามที่เผยแพร่ โดย สมศ.
2. ผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หรื อสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ

3. ข้อมูลผลการดําเนิ นงานด้านการผลิ ตบัณฑิ ตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุ ณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชดั เจน
ตัวบ่ งชี้ที่ 3

: ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ หรือเผยแพร่ (สมศ.)

คําอธิบาย
ผลงานของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ เป็ นปั จจัยสําคัญ
ของคุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่แสดงถึงความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด ความสามารถ
ด้านการคิดเชิ งวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทกั ษะในการวิจยั ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการ
และนักวิชาชีพขั้นสู ง
ผลงานผู้ สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาโท หมายถึ ง บทความที่ เป็ นผลจากวิ ทยานิ พนธ์ หรื อ
สารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรื อศิลปะนิพนธ์ที่เผยแพร่
งานวิจยั ที่ เผยแพร่ ในที่ ประชุ มวิชาการระดับชาติ หมายถึ ง การนําเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุ ม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceeding) ระดับชาติ ที่ มี กองบรรณาธิ การจัดทํารายงาน หรื อคณะกรรมการจัดประชุ ม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
หรื อวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรื อฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation
Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรื อฐานข้อมูล Scopus หรื อ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
การเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หมายถึง การเผยแพร่ ในลักษณะของรายงานการ
สื บเนื่องจากการประชุ มวิชาการ วารสารวิชาการ หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรื อระดับ
คณะ และต้องเป็ นผลงานที่ผา่ นการกลัน่ กรอง(peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่ วมเป็ นกรรมการ
พิจารณาด้วย

การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลื อกให้นาํ เสนอในการประชุ มวิชาการต้องส่ งเป็ นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ตอ้ งตีพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ซ่ ึ งสามารถอยู่
ในรู ปแบบเอกสารหรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททั้งหมด

X 100

หมายเหตุ นับตามปี ที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น
เกณฑ์ การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
- มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.50
- มีการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุ มวิชาการระดับชาติ (proceeding)
ที่ได้รับการยอมรับในสาขา
0.75
- มีการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุ มวิชาการระดับชาติ (proceeding)
หรื อมี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏในฐานข้อ มู ล TCI หรื อ
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา
1.00
- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรื อใน
ระดับสากล เช่น ISI หรื อ Scopus
กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่ งานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์
0.125
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบันหรื อจังหวัด
0.25
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
0.50
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
0.75
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่ วม
พิจารณาด้วย
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรู ไน พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย ลาว เวียดนาม
สิ งคโปร์ และอินโดนีเซี ย
การเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่ างประเทศ เป็ นโครงการร่ วมมือระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอื่น
การเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็ นการเผยแพร่ เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งแพร่ ไม่จาํ เป็ นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ
การเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ เป็ นการเผยแพร่ ที่เปิ ดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มอาเซี ยน)
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่ อบทความที่เป็ นผลจากวิทยานิ พนธ์ หรื อสารนิ พนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ งของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรื อนานาชาติรายปี
ตามปี การศึ ก ษา หรื อ ปี ปฏิ ทิ นที่ ต รงกับ ปี การศึ ก ษา พร้ อมชื่ อ เจ้า ของบทความ ชื่ อวิท ยานิ พ นธ์ หรื อ
สารนิ พนธ์ ปี ที่ตีพิมพ์ ชื่ อวารสารหรื อรายงานสื บเนื่องจากการประชุ มวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่านํ้าหนักของ
บทความวิจยั แต่ละชิ้น
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิ พนธ์ของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปี ที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงาน
หรื อองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รู ปแบบของการเผยแพร่ พร้อมหลักฐาน และค่านํ้าหนัก
ของการเผยแพร่ ผลงานแต่ละชิ้น
3. จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททั้งหมด

ตัวบ่ งชี้ที่ 4

: ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ (สมศ.)

คําอธิบาย
ผลงานของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ เป็ นปั จจัยสําคัญ
ของคุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่แสดงถึงความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด ความสามารถ
ด้านการคิดเชิ งวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทกั ษะในการวิจยั ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการ
และนักวิชาชีพขั้นสู ง
งานวิจยั ที่เผยแพร่ ในที่ประชุ มวิชาการระดับชาติ หมายถึ ง การนําเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุ ม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่ มีกองบรรณาธิ การจัดทํารายงาน หรื อคณะกรรมการจัดประชุ ม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึ ง บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre
(TCI) หรื อวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรื อฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation
Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรื อฐานข้อมูล Scopus หรื อ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลื อกให้นาํ เสนอในการประชุ มวิชาการ ต้องส่ งเป็ นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ตอ้ งตีพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ซ่ ึ งสามารถอยู่
ในรู ปแบบเอกสารหรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก
จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกทั้งหมด

X 100

เกณฑ์ การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
0.25

-

0.50
0.75

-

1.00

-

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มี ก ารตี พิ ม พ์ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ / ระดับ
นานาชาติ หรื อมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นประกาศของสมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรื อ 4 (Q3 หรื อ Q4) ในปี ล่าสุ ด ใน subject category ที่
ตี พิ มพ์ หรื อมี การตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี ชื่ อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรื อ 2 (Q1 หรื อ Q2) ในปี ล่าสุ ด ใน subject category ที่
ตี พิ มพ์ หรื อมี การตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี ชื่ อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรื อ Scopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์
0.125
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบันหรื อจังหวัด
0.25
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
0.50
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
0.75
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซี ยน
1.00
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่ วม
พิจารณาด้วย

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรู ไน พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย ลาว เวียดนาม
สิ งคโปร์ และอินโดนีเซี ย
การเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่ างประเทศ เป็ นโครงการร่ วมมือระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอื่น
การเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็ นการเผยแพร่ เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งแพร่ ไม่จาํ เป็ นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ
การเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ เป็ นการเผยแพร่ ที่เปิ ดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มอาเซี ยน)
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่ อบทความวิจยั จากวิทยานิ พนธ์ของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่
ได้รับการตี พิมพ์ในระดับชาติ หรื อนานาชาติรายปี ตามปี ปฏิทินที่ตรงกับปี การศึกษา พร้ อมชื่ อเจ้าของ
บทความ ชื่อวิทยานิพนธ์ ปี ที่ตีพิมพ์ ชื่ อวารสารหรื อรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่า
นํ้าหนักของบทความวิจยั แต่ละชิ้น
2. จํานวนและรายชื่อผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกทั้งหมด
ตัวบ่ งชี้ 14 : การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.)
คําอธิบาย
คุ ณ ภาพของคณาจารย์เ ป็ นปั จ จัย สํา คัญที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณภาพของผูเ้ รี ย น รวมทั้ง พิ จ ารณาจาก
ความสําเร็ จของสถาบันในการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการพัฒนาคุ ณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่ อง อันจะทําให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพ
อาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ

เกณฑ์ การพิจารณา
กําหนดค่านํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
0
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1
รองศาสตราจารย์
3
ศาสตราจารย์
6

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2
3
5
8

5
6
8
10

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจํา
อาจารย์ประจําทั้งหมด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็ น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปี การศึกษา
2. นับอาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานจริ ง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ
การศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการ
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณี สาขาวิชาการ/วิชาชีพ
- คุณวุฒิคณาจารย์กรณี สาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. และกรณี สายวิชาชีพให้เทียบปริ ญญาสู งสุ ดตามเกณฑ์ ก.พ.

องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ

การดําเนิ นงานด้านกิ จการนักศึกษาเป็ นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุ นส่ งเสริ มเพื่อให้
นักศึกษาเป็ นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรี ยนการสอนที่จดั ขึ้นตามหลักสู ตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็ นสองส่ วน คือ (1) การจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าซึ่ ง
สถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2)
การจัดกิ จกรรมนักศึกษาที่ดาํ เนิ นการโดยองค์กรนักศึ กษาซึ่ งได้รับการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากสถาบัน
ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ศึกษาได้พฒั นาร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชี้ จํานวนทั้งสิ้น 2 ตัวบ่ งชี้ (สกอ. จํานวน 2 ตัวบ่งชี้)
3.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1

:

ระบบและกลไกการให้ คําปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริ การด้านต่างๆ ให้นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริ การด้านการแนะแนวและการให้คาํ ปรึ กษา ทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริ การด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
เช่น ทุนกูย้ ืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริ การจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาํ เป็ นแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การ
จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าในรู ปแบบต่างๆ
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
1. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวติ แก่นกั ศึกษา
2. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษา
4. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริ การ
ที่สนองความต้องการของนักศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ
หมายเหตุ
:
ข้อ 5 โดยอนุ โลม

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ในกรณี คณะหรื อสถาบันที่ยงั ไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีการจัดบริการให้ คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวติ แก่นักศึกษา
1.1 สถาบันจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุ ขภาพทั้งทางกายและ
ทางจิต ข้อมูลด้านการเรี ยน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา
1.2 หน่ วยงานระดับภาควิช า มี ระบบการตั้งอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิช าการที่เหมาะสม
คํานึงถึงสัดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ที่ทาํ ให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทวั่ ถึง มีระบบการช่วยเหลือ
นักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ท้ งั ที่เป็ น
ทางการหรื อไม่เป็ นทางการ เพื่อส่ งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรี ยนในกลุ่มผูส้ อนหรื อ
ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตร เน้นการให้บริ ก ารความช่ วยเหลื อนัก ศึ กษาในรู ป แบบของการป้ องกันปั ญหา
มากกว่าการแก้ปัญหา
1.3 หน่ ว ยงานระดับ คณะหรื อ ระดับ สถาบัน เช่ น ฝ่ ายกิ จ การนัก ศึ ก ษามี ห น่ ว ย
ให้บริ การหรื อให้คาํ ปรึ กษาสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชี วิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่ องร้ องทุกข์ของ
นักศึกษาที่ขอใช้บริ การตลอดเวลา อาจมีการจัดบริ การสายด่วน (hotline) สําหรับให้คาํ ปรึ กษาหรื อให้
ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษา
ในกรณี ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาส่ งนักศึกษามารับบริ การ
1.4 มี ร ะบบการส่ ง ต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ของนั ก ศึ ก ษา ไปยัง
โรงพยาบาลหรื อหน่ วยให้บริ การเฉพาะทางในกรณี ที่นกั ศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของ
สถาบันที่จะดูแลได้
1.5 ผูเ้ กี่ ย วข้องกับ นัก ศึ ก ษาทุ ก ระดับ มี ระบบการติ ดตามผลการช่ วยเหลื อหรื อให้
คําแนะนําแก่นกั ศึกษา จนสามารถแก้ไขปั ญหาของนักศึกษาได้สาํ เร็ จ
1.6 มีการจัดประชุ มพัฒนาอาจารย์หรื อบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็ น
ระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกัน และสร้างเครื อข่ายการให้ความช่วยเหลือร่ วมกัน
1.7 มี ก ารจัด ประชุ ม เพื่ อ สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสถาบัน กับ ครอบครั ว ของ
นักศึกษา เพื่อร่ วมมือกันแก้ไขปั ญหาของนักศึกษา
1.8 มี ช่ อ งทางให้ นัก ศึ ก ษาหรื อ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งได้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
การให้บริ การ

2. มีการจัดบริการข้ อมูลข่ าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อนักศึกษา
2.2 สถาบันจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ บอร์ ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมูล
ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์กบั นักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจยั การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการ
ที่ทนั สมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นกั ศึกษาจําเป็ นต้องรู ้
2.3 มี ช่ อ งทางให้ นัก ศึ ก ษาหรื อ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งได้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
การให้บริ การ
2.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
3. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อเป็ นแหล่งดู
งาน แหล่งฝึ กประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ของแหล่ ง ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ เพื่ อ นํา มาใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในการวางแผนการจัด เตรี ย มแหล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป
3.2 มี ก ารจัด กิ จ กรรมวิ ช าการ หรื อกิ จ กรรมทางสั ง คม โดยให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพื่อฝึ กทักษะประสบการณ์การทํางานร่ วมกัน
3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งการ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพชีพ
4. มีการจัดบริการข้ อมูลข่ าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อศิษย์ เก่า
4.1 สถาบันมี ฐานข้อมู ล ศิ ษย์เก่ า และมี การจัดทํา ฐานข้อมูล อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เว็บ ไซต์
จดหมายข่าว ฯลฯ สําหรับเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์กบั ศิษย์เก่ า เช่น ข้อมูลกิ จกรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู ้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจยั การรับสมัครงาน ข่าวสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
4.2 มีก ารส่ ง ข่ าวให้ศิษ ย์เก่ า รั บรู้ เกี่ ยวกับกิ จกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ และ
ประสบการณ์เป็ นระยะๆ
4.3 เปิ ดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร การมีส่วนร่ วม
ในการจัดการเรี ยนการสอน การทําวิจยั แบบร่ วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ที่ดีแก่นกั ศึกษาปั จจุบนั และสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปั จจุบนั กับศิษย์เก่าแล้ว ยังทํา
ให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรี ยนรู ้วทิ ยาการใหม่ ๆ ในฐานะผูใ้ ห้และผูร้ ับ
4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งการให้บริ การ

5. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรู้ และประสบการณ์ให้ ศิษย์เก่า
5.1 มีการจัดกิ จกรรมทางวิชาการและวิชาชี พ เพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์
สําหรับศิษย์เก่าเป็ นระยะๆ โดยมีการส่ งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู ้
5.2 มี ช่ องทางให้ศิ ษย์เก่า ได้ใ ห้ข ้อเสนอแนะเพื่อการปรั บปรุ งกิ จกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู ้และประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมิ นคุ ณภาพของการให้ บริ การในข้ อ 1 - 3 ทุกข้ อไม่ ตํ่า กว่ า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
6.1 หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในสถาบันระดับภาควิชา ฝ่ าย คณะ หรื อสถาบัน มีระบบ
การติดตามประเมินผลการให้บริ การทุ กด้านแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบใน
การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทุกด้าน และนําเสนอผลการประเมินแก่
ผูร้ ับผิดชอบ และผูบ้ ริ หารระดับคณะ สถาบัน
6.3 คะแนนเฉลี่ ยของผลการประเมิ นความพึงพอใจของนักศึก ษาควรอยู่ใ นระดับ
3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริ การที่อยูใ่ นระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริ การด้านใดที่ ยงั ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทาํ การวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ งการให้บริ การ ทั้งนี้ ควรเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาหรื อศิษย์เก่า
มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหา หรื อการปรับปรุ งการให้บริ การด้วย
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้ องการของนักศึกษา
7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริ การเสนอให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบทุกระดับ และมี
การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การ โดยเฉพาะการบริ การในด้านที่ยงั ไม่บรรลุ เป้ าหมายที่
กําหนด
7.2 มีการปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพ
ของการให้บริ การทุกด้านตามแผนที่กาํ หนด
7.3 มีการสํารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริ การที่
สถาบันจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการ
ให้บริ การในระยะต่อไป

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2
:
ระบบและกลไกการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี้
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาต้องส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารจัดกิ จกรรมนัก ศึ ก ษาต่ า งๆ
อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิ จกรรมนักศึกษาหมายถึงกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรที่ดาํ เนิ นการทั้งโดย
สถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็ นกิจกรรมที่ผูเ้ ข้าร่ วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาสังคม
อารมณ์ ร่ างกาย และคุณธรรมจริ ยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์5 ประการ
ได้แก่ (1) คุณธรรม จริ ยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปั ญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สอดคล้องกับคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชี พได้กาํ หนดเพิ่มเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
1. ส่ ว นงานจัด ทํา แผนการจัด กิ จ กรรมพัฒ นานัก ศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม ผลการเรี ย นรู ้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
3. มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึ ก ษานํา ความรู้ ด้า นการประกันคุ ณภาพไปใช้ใ นการจัดกิ จกรรมที่
ดําเนิ นการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริ ญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
4. มี ก ารสนับ สนุ น ให้ นัก ศึ ก ษาสร้ า งเครื อ ข่ า ยพัฒ นาคุ ณ ภาพภายในสถาบัน และระหว่า ง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่ วมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรื อ 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. สถาบั นจั ด ทํา แผนการจั ด กิจกรรมพัฒ นานักศึ ก ษาที่ส่ งเสริ ม ผลการเรี ยนรู้ ต ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติทกุ ด้ าน
1.1 หน่วยงานระดับคณะหรื อสถาบันมีการกําหนดแผนการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม
ของนักศึ กษา ที่ ชัดเจน นอกเหนื อจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตาม
รายวิช าในหลัก สู ตร ทั้ง นี้ กิ จกรรมการพัฒนานัก ศึ ก ษาจะมี ท้ งั ที่ จ ัดโดยสถาบัน หรื อจัด โดยองค์ก ร
นักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา
1.2 มี ก ารกํา หนดตัว บ่ ง ชี้ ความสํ า เร็ จ ของการจัด กิ จ กรรมการพัฒ นานั ก ศึ ก ษา
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้ เฉพาะ (ถ้ามี)
ที่นอกเหนื อจากกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม
2. มีกจิ กรรมให้ ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
สถาบันมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นกั ศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกําหนด
เงื่อนไขให้นกั ศึกษาระบุตวั บ่งชี้ความสําเร็ จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรื อ
กิจกรรมที่นกั ศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
3. มีการส่ งเสริ มให้ นักศึกษานําความรู้ ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นั กศึ ก ษาอย่ า งน้ อย 5 ประเภทสํ า หรั บ ระดั บ ปริ ญญาตรี และอย่ า งน้ อ ย 2 ประเภทสํ า หรั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่ อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการทีส่ ่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่ งเสริมสุ ขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันควรส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดาํ เนิ นการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริ มคุ ณลักษณะบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ กิ จกรรมกี ฬาหรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ กิ จกรรม

บําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม และกิจกรรมส่ งเสริ ม
ศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันต้องส่ งเสริ มการจัดทําแผน
การจัดกิจกรรมที่ดาํ เนิ นการโดยนักศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภท
กิ จกรรมต่ อไปนี้ ได้แก่ กิ จกรรมวิช าการ กิ จกรรมกี ฬ าหรื อการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ กิ จกรรมบํา เพ็ญ
ประโยชน์หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยูด่ ว้ ย
3.3 การจัด กิ จ กรรมของนัก ศึ ก ษาทั้ง ในระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาทุ ก
กิจกรรม ต้องจัดทําข้อเสนอโครงการให้ผรู้ ับผิดชอบอนุมตั ิ (อาจารย์ที่ปรึ กษา หรื อฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ของสถาบัน ) โดยมี ค าํ อธิ บ ายเกี่ ย วกับ ระบบประกัน คุ ณภาพที่ ใ ช้ใ นการจัด กิ จ กรรม ประกอบด้ว ย
สาระสํา คัญ ได้แ ก่ วัตถุ ป ระสงค์ข องกิ จกรรม ตัวบ่ง ชี้ ค วามสํา เร็ จของกิ จ กรรมที่ จดั ลัก ษณะของ
กิจกรรม กลุ่มเป้ าหมาย และวิธีการประเมินความสําเร็ จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
กิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดทําโครงการหรื อกิจกรรมใหม่
3.4 ผูร้ ับผิดชอบควรให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั ศึกษาในการปรับปรุ งพัฒนาการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่ วนของการประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
4. มีการสนับสนุ นให้ นักศึกษาสร้ างเครื อข่ ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่ างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่ วมกัน
4.1 สถาบันให้นกั ศึกษาเสนอแผนการจัดกิ จกรรมการสร้างเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบัน และให้การสนับสนุ นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการจัดการความรู ้ (KM: knowledge management) การให้นกั ศึกษานําเสนอผลการ
ดําเนิ นงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุ ม เพื่อให้นกั ศึกษากลุ่มอื่นรับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ การประเมินความสําเร็ จ
4.2 ในระดับสถาบัน อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ ายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับ
สถาบันภายนอก เพื่อส่ งเสริ มการทํากิจกรรมร่ วมกันของนักศึกษาระหว่างสถาบัน และส่ งเสริ มการสร้าง
เครื อข่ายการพัฒนาคุ ณ ภาพของนักศึก ษาระหว่างสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันควรให้ทุ นสนับสนุ นการจัด
กิจกรรมระหว่างสถาบันด้วย
4.3 ในแต่ละปี สถาบันอาจหมุนเวียนเป็ นเจ้าภาพ ให้นกั ศึกษาระหว่างสถาบันมีการ
จัดเวทีหรื อการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการทํากิจกรรม หรื อนําเสนอผลการ

จัดกิจกรรมของแต่ละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.4 อาจมีการร่ วมมื อกันเพื่อสร้างช่ องทางการเผยแพร่ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระหว่างสถาบัน มีการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายสถาบัน เพื่อเป็ นสื่ อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผูร้ ับผิดชอบอาจเป็ นการทํางานร่ วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน
5. มีการประเมินความสํ าเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 สถาบัน (ฝ่ ายกิ จการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิ จกรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่กาํ หนด
5.2 สถาบันกําหนดให้นกั ศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผล
การจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิ จกรรมและผลที่เกิ ดขึ้ นกับนักศึกษาในแต่ละ
รอบปี
5.3 สถาบัน มี ก ารติ ดตามประเมิ น ความรู้ ค วามเข้า ใจ และการประยุก ต์ใ ช้ร ะบบ
ประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 สถาบัน มี ก ารวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นของนัก ศึ ก ษา เพื่ อ จัด ทํา แผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาในปี ต่อไป
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
6.1 สถาบัน มี ก ารนํา ผลการประเมิ น ความสํา เร็ จ ของการจัด กิ จ กรรมการพัฒ นา
นักศึ กษาและผลการวิเคราะห์ จุดแข็งจุ ดอ่ อนไปใช้ใ นการวางแผนการพัฒนานักศึ กษาอย่า งต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ด้านที่ยงั ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
6.2 สถาบัน นํา เสนอผลให้ผูเ้ กี่ ย วข้อ งทุ ก ระดับ รั บ รู้ และมี ก ารระดมความคิ ด ใน
การพัฒนานัก ศึ ก ษาให้มี ล ัก ษณะตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ผ่า นกิ จกรรม
นักศึกษา

องค์ ประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ

สถาบันอุ ดมศึกษาแต่ละแห่ งอาจมีจุดเน้นในเรื่ องการวิจยั ที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้องมีพนั ธกิ จนี้เป็ นส่ วน
หนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจยั จะประสบความสําเร็ จและเกิดประโยชน์จาํ เป็ นต้องมีส่วนประกอบ
ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุ น
ทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่ วมในการวิจยั อย่างเข้มแข็งโดยบูรณา
การงานวิจยั กับการจัดการเรี ยนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจยั มีคุณภาพ
มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ ของชาติและมีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกีย่ วข้ อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ
6. แนวทางปฏิบตั ิจรรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ตัวบ่ งชี้ จํานวนทั้งสิ้น 6 ตัวบ่ งชี้ (สกอ. จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ สมศ. จํานวน 3 ตัวบ่งชี้)
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ (สกอ.)
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ (สกอ.)
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั (สกอ.)
5 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
6 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์
7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1

:

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริ หารจัดการงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็ นระบบและมีกลไกส่ งเสริ มสนับสนุ นครบถ้วน เพื่อให้
สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กาํ หนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรร
ทุนวิจยั การส่ งเสริ มและพัฒนาสมรรถนะแก่นกั วิจยั และทีมวิจยั การสนับสนุนทรัพยากรที่จาํ เป็ น ซึ่ ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ มาตรฐานทัว่ ไป :
1. มีระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนด้าน
การวิจยั ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั การจัดการเรี ยนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์และให้ความรู้ ดา้ นจรรยาบรรณการ
วิจยั แก่อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็ นทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย
ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ หรื อหน่วยวิจยั ฯ หรื อศูนย์เครื่ องมือ หรื อศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาและ
สนับสนุนการวิจยั ฯ
- ห้องสมุดหรื อแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
- สิ่ งอํานวยความสะดวกหรื อการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิ ญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ของสถาบัน
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้ างงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อ
จากสภาพปั ญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและดําเนิ นการตามระบบ
ที่กาํ หนด

เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ ครบ 7 ข้อ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ
4 หรื อ 5 ข้อ
6 หรื อ 7 ข้อ ตามเกณฑ์ทวั่ ไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ เพือ่ ให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนด้ านการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
1.1 สถาบันหรื อคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนด
หน่วยงาน บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุ นการบริ หารงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริ หารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุ งอย่าง
สมํ่าเสมอเพื่อบรรลุตามเป้ าหมายของแผนการวิจยั ของสถาบัน
1.2 การบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็ จควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการบริ หารงานวิจยั เช่ น งบประมาณสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานของกลุ่ มวิจยั หรื อศูนย์วิจยั เพื่อให้
สามารถดําเนินการวิจยั หรื อผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนอกเหนื อจากการจัดสรรทุนวิจยั
นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุ นงานวิจยั ของนักศึกษา หรื องบประมาณสนับสนุนนักวิจยั
หลังปริ ญญาเอกให้ปฏิบตั ิงานในกลุ่มหรื อศูนย์วจิ ยั เป็ นต้น
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ กบั การจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั กระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอน เช่น 1) การกําหนดให้นกั ศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ งในทีมวิจยั ของอาจารย์ 2) การกําหนดให้
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ท าํ โครงการวิจ ัย หรื องานสร้ า งสรรค์ ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งกับ งานวิจ ัย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 3) การกําหนดให้นกั ศึกษาทุกระดับเข้าฟั งการบรรยายหรื อสัมมนาเกี่ยวกับผล
ความก้าวหน้าในงานวิจยั ของอาจารย์ หรื อของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิ ญ (visiting
professor) หรื อ เข้า ร่ ว มการจัด แสดงงานสร้ า งสรรค์ข องอาจารย์ 4) การจัด ให้ มี ก ารประชุ ม เสนอ
ผลงานวิจยั หรื อแสดงงานสร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษา หรื อส่ ง เสริ ม นัก ศึ ก ษาเข้า ร่ วมประชุ ม การเสนอ

ผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 5) การส่ งเสริ มให้อาจารย์นาํ ผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การวิจยั ไปเป็ นส่ วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
3. มีการพัฒนาศั กยภาพด้ านการวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ และให้ ความรู้ ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ ประจําและนักวิจัย
3.1 จัดระบบการรั บเข้า และกํากับดูแลอาจารย์และนักวิจยั เช่ น วิเคราะห์กาํ ลังคน
วางแผน และรั บ เข้าบุ ค คล (ทั้ง อาจารย์ นัก วิจยั และนัก ศึ กษาบัณฑิ ตศึก ษา) ทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจยั และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทําการกําหนด
กฎเกณฑ์ แนวทางกํากับ และส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาํ งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารหรื อจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเป็ นภาระงานที่
ชัดเจนที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจยั ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละ
กลุ่มบุคคล กรณี นกั วิจยั รุ่ นใหม่อาจเริ่ มจากการฝึ กอบรม การทํางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์โดยได้รับ
การแนะนํา หรื อการร่ วมที ม วิจยั กับนัก วิจยั อาวุโส การเข้า ร่ วมประชุ มวิชาการ การช่ วยให้คาํ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณี นกั วิจยั ทัว่ ไป การส่ งเสริ มให้มีโอกาสไปทํางานในห้องปฏิบตั ิการ
วิจยั หรื อร่ วมทีมวิจยั กับนักวิจยั ชั้นนํานอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็ นแนวทางหนึ่ งที่ทาํ ให้ได้รับ
ความรู ้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดคือ
การส่ งเสริ มการทํางานวิจยั เป็ นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจยั อาวุโส นักวิจยั ระดับกลาง นักวิจยั หรื อนักศึกษา
หลังปริ ญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูช้ ่วยวิจยั ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถทํางานวิจยั อย่างลุ่มลึกและ
ต่อเนื่อง
3.3 ให้ความรู ้ ดา้ นจรรยาบรรณของนักวิจยั และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์
และนักวิจยั ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นกั วิจยั ปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด
3.4 สร้างแรงจูงใจให้นกั วิจยั เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรื อการให้รางวัล
สําหรับนักวิจยั ที่มีผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริ การต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจ
แก่การค้นคว้าวิจยั และผลิตงานสร้างสรรค์ เป็ นต้น
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพือ่ เป็ นทุนวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
ในกรณี ข องนัก วิจ ัย รุ่ น ใหม่ การแสวงหาทุ น วิจยั จากภายนอกอาจทํา ได้ย าก ดัง นั้น
สถาบันจึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็ นทุนวิจยั หรื อผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อให้นกั วิจยั เหล่านี้มีโอกาส

สร้างผลงาน ที่สามารถนําไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกสถาบันใน
โอกาสต่อไป
สํ า หรั บ การเสนอขอทุ น วิจ ัย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอกนั้น สถาบัน อาจจัด ให้มี ร ะบบ
สนับ สนุ น เช่ น การจัด ให้ มี ข ้อ มู ล รายละเอี ย ด และเงื่ อ นไขของแหล่ ง ทุ น วิจ ัย ต่ า งๆ ทั้ง แหล่ ง ทุ น
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจยั สามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว นอกจากนั้น
อาจจัดให้มีคณะผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจยั ของอาจารย์และนักวิจยั ที่เสนอขอ
ทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และช่ วยเหลื อปรับปรุ งโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุน
วิจยั มากยิง่ ขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้ านการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรื อจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้ง
งบประมาณสนับสนุ นการวิจยั ห้องปฏิบตั ิการวิจยั แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อ
การวิจยั ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริ มการวิจยั ดังนี้
5.1 งบประมาณสนับสนุ นการวิจยั ควรประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนการ
บริ หารงานวิจยั ของกลุ่มวิจยั หรื อห้องปฏิบตั ิการวิจยั หรื อศูนย์วจิ ยั เพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากล
หรื อผลงานตามความต้องการของประเทศ หรื อของท้องถิ่ นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจยั 2)
งบประมาณสนับ สนุ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้ า งสรรค์ใ นรู ป แบบต่ างๆ 3) งบประมาณ
สนับสนุ นการวิจยั และงานสร้ างสรรค์ของนักศึ กษาบัณฑิ ตศึกษา และของนักวิจยั หลังปริ ญญาเอก 4)
งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็ นต้น
5.2 ห้องปฏิ บตั ิการวิจยั ที่เหมาะสมกับงานวิจยั แต่ละประเภทที่เป็ นจุดเน้นของสถาบัน
ระบบรักษาสุ ขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่ องมือระดับสู งที่จาํ เป็ น
ที่หลายหน่วยวิจยั หรื อกลุ่มวิจยั หรื อศูนย์วจิ ยั สามารถใช้ร่วมกันได้ หรื อหากไม่มีศูนย์เครื่ องมือระดับสู ง
ดังกล่าว ก็ตอ้ งจัดระบบผ่านเครื อข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อ
ไม่ให้เป็ นอุปสรรคต่อการวิจยั ของนักวิจยั
5.3 แหล่ ง ค้นคว้าทางวิช าการ ซึ่ ง นอกจากหนังสื อและวารสารทั้งในรู ปของเอกสาร
(hard copy) และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
การสนับสนุ นศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิ ญ (visiting professor) การสนับสนุ นการ
ไปร่ วมทํางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั หน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสี ยงทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจยั

5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจยั ที่ครอบคลุ มข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้
1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจยั และงานสร้างสรรค์ท้งั ภายในและภายนอกสถาบัน 2) ข้อมูลด้านการวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปั จจุบนั และผลงานที่ผา่ นมา 3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ ผลงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ท้ งั วารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการ
สนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ ผลงาน 4)ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่ งเสริ ม
การนําผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ไ ปใช้ป ระโยชน์ รวมถึ ง การส่ ง เสริ มด้านการจดสิ ท ธิ บตั ร อนุ
สิ ทธิ บตั ร และการซื้ อขายทรัพย์สินทางปั ญญา 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิอื่นๆ
ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และงานสร้างสรรค์
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้ อ 4 และข้ อ 5 อย่างครบถ้ วนทุกประเด็น
สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลสําเร็ จของการสนับสนุ นทุกด้านอย่างสมํ่าเสมอ โดย
การมี ส่วนร่ วมของอาจารย์และนักวิจยั เช่ น การประเมินผลสําเร็ จของการให้ทุนวิจยั ทั้งในประเด็น
งานวิจยั เสร็ จ ทันตามกํา หนดเวลา คุ ณ ภาพของผลงานวิจยั เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ผูร้ ั บ ทุ นสามารถ
แสวงหาทุ นวิจยั จากแหล่ ง ทุ นภายนอกได้ใ นโอกาสต่ อมา หรื อการประเมินแหล่ ง ค้นคว้า สนับสนุ น
งานวิจยั ในประเด็ น
ความเหมาะสมและเพีย งพอเที ยบกับ งานวิจยั ของอาจารย์ และนัก วิจยั ใน
ปั จจุบนั หรื อการประเมินระบบสารสนเทศในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์
และนักวิจยั เป็ นต้น
7. มีก ารนํ า ผลการประเมิ นไปปรั บ ปรุ งการสนั บ สนุ นพันธกิจด้ า นการวิจั ยหรื องานสร้ า งสรรค์ ของ
สถาบัน
สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุ ง โดยกําหนดกิจกรรมที่ตอ้ งทําเพื่อ
การปรับปรุ ง กําหนดบุคคลหรื อหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุ ง กําหนดงบประมาณที่ตอ้ งใช้หาก
จําเป็ น กําหนดระยะเวลาที่ การปรับปรุ งต้องแล้วเสร็ จ จากนั้นจึงดําเนิ นการปรับปรุ งการสนับสนุ น
พันธกิจด้านการวิจยั ตามที่กาํ หนด
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้ างงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมิปัญญาท้ องถิ่น หรือจากสภาพ
ปั ญหาของสั งคม เพื่อตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่นและสั งคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)
สถาบันหรื อคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกํา หนดผูร้ ับผิดชอบในการ
สร้างความร่ วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้ าหมาย

การสนทนากับกลุ่มเป้ าหมายที่สําคัญ (focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กบั องค์กรภายนอก การใช้
ข้อมูลป้ อนกลับ (feed back) จากความร่ วมมือที่มีอยูเ่ ดิม
วัตถุประสงค์ของความร่ วมมือดังกล่าวควรมีท้ งั การร่ วมทํางานวิจยั และงานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่ น หรื อเพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานหรื อชุ มชนภายนอก รวมถึงการร่ วมใช้
ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ์ หรื อทรัพยากรอื่นๆ
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2
ชนิดของตัวบ่ งชี้

ระบบและกลไกการจัดการความรู้ จากงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ (สกอ.)

:
:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
การบริ หารจัดการความรู้ จากผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ เพื่อ
เผยแพร่ ไ ปยัง คณาจารย์ นัก ศึ ก ษา วงการวิช าการ หน่ วยงานทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน ตลอดจนชุ ม ชน
เป้ าหมายที่จะนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันต้องจัดระบบส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่ งที่เผยแพร่ ตอ้ งมีคุณภาพ
เชื่อถือได้และรวดเร็ วทันเหตุการณ์
เกณฑ์ มาตรฐานทัว่ ไป :
1. มี ระบบและกลไกสนับ สนุ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้ า งสรรค์ในการประชุ ม
วิช าการหรื อการตี พิ ม พ์ใ นวารสารระดับ ชาติ หรื อนานาชาติ และมี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานวิจ ัย หรื องาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรื อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็ นองค์ความรู ้ที่คนทัว่ ไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ องค์ความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2
สู่ สาธารณชนและผูเ้ กี่ยวข้อง
4. มีการนําผลงานงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริ งจากหน่วยงานภายนอกหรื อชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ์ ของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ 3
ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ในการประชุ มวิชาการหรื อ
การตีพมิ พ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ใน
การประชุ มวิชาการหรือการตีพมิ พ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการสนับสนุ น
การตีพิมพ์หรื อการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในวารสารหรื อในที่ประชุ มวิชาการที่มี peer
review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่ น 1) การจัดให้มีพี่เลี้ ยงแก่นกั วิจยั รุ่ นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจยั
สําหรับนําเสนอในที่ประชุ มวิชาการหรื อตีพิมพ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษ
ของบทความวิจยั ของอาจารย์และนัก วิจยั ที่ จะนํา เสนอในวารสารวิช าการระดับนานาชาติ 3) การ
สนับ สนุ นงบประมาณเพื่ อเข้า ร่ วมประชุ ม เสนอผลงานวิจยั หรื อเผยแพร่ ง านสร้ า งสรรค์ 4) การจ่ า ย
ค่าตอบแทนสําหรับผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์
กรณี วารสารเรี ยกเก็บเงิน เป็ นต้น ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้น
ของแต่ละสถาบัน
2. มี ร ะบบและกลไกการรวบรวม คั ด สรร วิเ คราะห์ และสั ง เคราะห์ ค วามรู้ จ ากงานวิจั ย หรื อ งาน
สร้ างสรรค์ เพือ่ ให้ เป็ นองค์ ความรู้ทคี่ นทัว่ ไปเข้ าใจได้ และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการ รวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์ และสัง เคราะห์ ความรู ้ จากผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ใ ห้เหมาะสมกับ กลุ่ม บุค คล
เป้ าหมายโดยยังคงความเชื่ อถือได้ในเชิ งวิชาการและรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กําหนดผูร้ ับผิดชอบ
ติดตามผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจยั คัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็ นที่สนใจของ
บุคคลทัว่ ไป จัดให้มี การสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลให้เป็ นความรู ้ ที่
น่าสนใจซึ่ งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู ้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่

3. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ องค์ ค วามรู้ จากงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ างสรรค์ ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 2
สู่ สาธารณชนและผู้เกีย่ วข้ อง
นําองค์ความรู ้ ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในข้อ 2
เผยแพร่ สู่สาธารณชนผ่านสื่ อต่างๆ อย่างเป็ นระบบในเชิงรุ ก โดยเริ่ มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้
เหมาะสมกับกลุ่ มเป้ าหมาย ดําเนิ นการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลป้ อนกลับ
นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์โดย
เชื่ อมโยงกับศิษย์เก่า ชุ มชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายที่คาดว่าจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจยั หรื อร่ วมวิจยั หรื อนําผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และมีการรั บรองการใช้ ประโยชน์
จริงจากหน่ วยงานภายนอกหรือชุ มชน
สนับสนุนการนําผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กําหนดขั้นตอน
วิธีการ และผูร้ ับผิดชอบเพื่อเป็ นสื่ อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และ
นัก วิจยั กับองค์ก รภายนอกที่ มีศ กั ยภาพในการนําผลการวิจยั และงานสร้ า งสรรค์ไปใช้ป ระโยชน์ 2)
ผูร้ ับผิดชอบแสวงหางานวิจยั จากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริ การ ที่ตอ้ งการรับบริ การ
วิจยั ในเรื่ องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานต่อไปยังผูว้ ิจยั 3) ผูร้ ับผิดชอบริ เริ่ ม
ประสานงาน หรื อส่ งเสริ มการนําผลงานที่เกิดจากการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ไปสู่ งานเชิ งพาณิ ชย์ใน
ลักษณะนิติบุคคล (start up company) เป็ นต้น
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่ วยในการคุ้มครองสิ ทธิของงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ ที่นําไปใช้ ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
สถาบัน หรื อคณะวิ ช าวางแนวทาง ขั้น ตอน และหลัก เกณฑ์ ตลอดจนกํา หนด
ผูร้ ับผิดชอบในการสนับสนุ นการเจรจาต่อรอง ทําข้อตกลง หรื อสนับสนุนด้านระเบียบ หรื อกฎหมายที่
เกี่ ยวข้อง แก่อาจารย์ นักวิจยั และสถาบัน ในการเจรจาเชิ งธุ รกิจ หรื อการซื้ อขายผลงานวิจยั หรื องาน
สร้ างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุ นในการเจรจาเข้าไปร่ วมเป็ นพันธมิ ตรทางธุ รกิ จใดๆที่เกิ ดจากผลของ
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของ
อาจารย์ นักวิจยั และของสถาบันในผลประโยชน์ที่ เกิ ดขึ้นจากการซื้ อขาย หรื อทําธุ รกิ จที่เป็ นผลจาก
งานวิจยั โดยเป็ นหลักเกณฑ์ที่โปร่ งใส เป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย

6. มี ระบบและกลไกส่ งเสริ ม การจดสิ ท ธิ บัต รหรื อ อนุ สิ ทธิ บัต ร และมีการยื่นจดสิ ท ธิ บั ต รและ อนุ
สิ ทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการสนับสนุ นความรู้ และ
อํานวยความสะดวกในการจดสิ ทธิ บตั รและอนุสิทธิ บตั รแก่อาจารย์ และนักวิจยั ในประเด็นต่างๆ เช่น 1)
การให้ความรู ้และคําปรึ กษาด้านทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่ งอาจดําเนิ นการโดยการฝึ กอบรม หรื อสัมมนา
หรื อจัดคลิ นิกให้คาํ ปรึ กษา 2) ช่วยร่ างคําขอและยื่นขอจดสิ ทธิ บตั ร หรื ออนุสิทธิ บตั รต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปั ญญาหรื อสํานักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในสิ ทธิ บตั ร
อนุสิทธิ บตั ร เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ เป็ นต้น
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.3

:

เงินสนับสนุ นงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ ต่อจํานวนอาจารย์ ประจํา
และนักวิจัยประจํา (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

ปั จจัยนําเข้า

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
ปั จ จัย สํ า คัญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต งานวิจ ัย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
จึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกยังเป็ นตัวบ่งชี้ ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจยั ของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ใน
กลุ่มที่เน้นการวิจยั
เกณฑ์ การประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําเป็ น
คะแนนระหว่าง 0 - 5
เกณฑ์ ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็ น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่ กําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สู ตรการคํานวณ
:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
2. แปลงจํานวนเงินที่คาํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
x5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนทีไ่ ด้ ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจํา ให้นบั ตามปี การศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ งไม่
นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ
2. ให้นบั จํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปี การศึกษา ปี ปฏิทิน หรื อปี งบประมาณ
นั้นๆ ไม่ใช่จาํ นวนเงินที่เบิกจ่ายจริ ง
3. กรณี ที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่ วนเงินสนับสนุ นงานวิจยั ซึ่ งอาจเป็ นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรื อหลักฐานจากการตกลงร่ วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่ วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ
กรณี ที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่ วนผูร้ ่ วมวิจยั ของแต่ละสถาบัน

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุ นโครงการวิจยั สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันที่ได้ลงนาม
ในสัญญารั บทุ นโดยอาจารย์หรื อนักวิจยั แต่ ไม่ สามารถนับเงิ นโครงการวิจยั สถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นกั วิจยั เป็ นผูด้ าํ เนินการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 5

: งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการตีพมิ พ์ หรือเผยแพร่ (สมศ.)

คําอธิบาย
การวิจยั เป็ นพันธกิจหนึ่ งที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนิ นการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสบความสําเร็ จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวางจากการเปรี ยบเทียบจํานวนบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์และจํานวน
ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
งานวิจยั ที่เผยแพร่ ในที่ประชุ มวิชาการระดับชาติ หมายถึ ง การนําเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุ ม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่ มีกองบรรณาธิ การจัดทํารายงาน หรื อคณะกรรมการจัดประชุ ม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจยั ที่ เผยแพร่ ในที่ ประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึ ง การนําเสนอบทความวิจยั ในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิ การจัดทํารายงาน หรื อคณะกรรมการจัดประชุ ม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึ ง บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre
(TCI) หรื อวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรื อฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation
Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรื อฐานข้อมูล Scopus หรื อ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.

เกณฑ์ การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
- มีการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรื อมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
0.50
- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นประกาศของสมศ.
0.75
- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใ่ นค
วอไทล์ที่ 3 หรื อ 4 (Q3 หรื อ Q4) ในปี ล่าสุ ด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรื อมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
1.00
- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใ่ นค
วอไทล์ที่ 1 หรื อ 2 (Q1 หรื อ Q2) ในปี ล่าสุ ด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรื อมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรื อ
Scopus
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์
0.125
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบันหรื อจังหวัด
0.25
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
0.50
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
0.75
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซี ยน
1.00
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่ วม
พิจารณาด้วย
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรู ไน พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย ลาว เวียดนาม
สิ งคโปร์ และอินโดนีเซี ย

การเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่ างประเทศ เป็ นโครงการร่ วมมือระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอื่น
การเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็ นการเผยแพร่ เฉพาะในกลุ่มอาเซี ยน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งแพร่ ไม่จาํ เป็ นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ
การเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ เป็ นการเผยแพร่ ที่เปิ ดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มอาเซี ยน)
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่

x 100

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา

5 คะแนน

วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
20
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
20
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
10
การคิดคะแนนระดับคณะ ให้นาํ คะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการ
คิดคะแนนระดับสถาบันให้นาํ คะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่ อบทความวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ท้ งั หมด ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจยั ประจํา ทั้งที่ปฏิ บตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อตามปี การศึกษา หรื อปี ปฏิ ทินที่ตรงกับปี การศึกษา

พร้อมชื่ อเจ้าของบทความ ปี ที่ ตีพิมพ์ ชื่ อวารสารหรื อรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการ และค่า
นํ้าหนักของแต่ละบทความวิจยั
2. จํานวนและรายชื่ อผลงานสร้ างสรรค์ที่เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ ท้ งั หมด
ของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา ทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปี ที่
เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรื อประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่ พร้อมหลักฐาน และ
ระบุรูปแบบของการเผยแพร่ พร้อมหลักฐาน และค่านํ้าหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์
3. หลักฐานแสดงความเป็ นเจ้าของโครงการวิจยั
หมายเหตุ แหล่ ง เผยแพร่ แ ละรายชื่ อ วารสารที่ ไ ด้รั บ รองมาตรฐานติ ด ตามได้จ ากประกาศของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ตัวบ่ งชี้ที่ 6

:

งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทนี่ ําไปใช้ ประโยชน์ (สมศ.)

คําอธิบาย
การวิจยั เป็ นพันธกิจหนึ่ งที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนิ นการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสบความสําเร็ จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที่มี
คุ ณ ภาพและมี ป ระโยชน์ สู่ ก ารนํา ไปใช้จากการเปรี ย บเทีย บจํานวนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ของ
อาจารย์ป ระจําและนักวิจยั ประจําที่ นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุ ประสงค์ที่ ระบุ ไว้ใ น
โครงการวิจยั และรายงานการวิจยั โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องของ
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้นาํ ไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจยั และรายงานการวิจยั อย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่
การแก้ปั ญหาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ก ับกลุ่ มเป้ าหมาย โดยมี
หลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริ งอย่างชัดเจน ตามวัตถุ ประสงค์ และ/หรื อ
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิ งประจักษ์หรื อการรั บรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่ การแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรม มีดงั นี้
1. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจยั ที่นาํ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะในเรื่ อง

ต่างๆ ที่ทาํ ให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ ึน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ดา้ นสาธารณะสุ ข ด้านการ
บริ หารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ด้านการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยภาคประชาชน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จาผลงานวิจยั เชิงนโยบายในการนําเข้าไป
ประกอบเป็ นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรื อกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรื อหน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็ นต้น
3. การใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ เช่ น งานวิ จ ัย หรื องานสร้ า งสรรค์ที่ นํา ไปสู่ ก ารพัฒนา
สิ่ งประดิษฐ์ หรื อผลิตภัณฑ์ซ่ ึงก่อให้เกิดรายได้ หรื อนําไปสู่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต เป็ นต้น
4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่ งเป็ นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่ อให้เกิ ดสุ นทรี ยภาพ สร้ างความสุ ข เช่ น งานศิ ลปะที่ นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่ งได้มี การศึ กษาและ
ประเมินไว้
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในการรั บรองการนํางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึ ง
หน่ วยงานหรื อองค์กร หรื อชุ มชนภายนอกสถานศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา ที่ มี การนํางานวิจ ัยหรื องาน
สร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรื อการ
รับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
การนับ จํา นวนผลงานวิ จ ัย หรื อผลงานสร้ า งสรรค์ที่ นํา ไปใช้ป ระโยชน์ ให้ นับ จากวันที่ นํา
ผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์มาใช้และเกิ ดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจยั จะดําเนิ นการในช่ วงเวลาใดก็ได้
ช่ วงเวลาที่ ใช้จะเป็ นตามปี ปฏิ ทิ น หรื อปี งบประมาณ หรื อปี การศึ กษา อย่างใดอย่างหนึ่ งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณี ที่งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้
นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดี ยว ยกเว้นในกรณี ที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของ
การใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ าํ กัน
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมด

x

100

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํา นวนและรายชื่ อ งานวิจ ัย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ที่ น ําไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ข องอาจารย์
ประจําและนักวิจยั ประจํา โดยนับรวมผลงานที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจยั ประจําทั้งที่
ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่ อเจ้าของผลงาน ปี ที่งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ดาํ เนินการเสร็ จ
ปี ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชดั เจนด้วย
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
-การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจยั ที่นาํ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน
เรื่ องต่างๆที่ทาํ ให้คุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ ึน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ดา้ นสาธารณสุ ข
ด้านการบริ หารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ด้านการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย
ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น
- การใช้ป ระโยชน์ เ ชิ ง นโยบาย เช่ น ใช้ป ระโยชน์จ ากผลงานวิจ ัย เชิ ง นโยบายในการนํา ไป
ประกอบเป็ นข้อมู ลการประกาศใช้ก ฎหมาย หรื อกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่า งๆโดยองค์ก ร หรื อ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็ นต้น
- การใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ เช่ น งานวิ จ ัย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ที่ นํา ไปสู่ ก ารพัฒ นา
สิ่ งประดิษฐ์ หรื อผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งก่อให้เกิดรายได้ หรื อนําไปสู่ การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการผลิต เป็ นต้น
- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่ งเป็ นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิ ดสุ นทรี ยภาพ สร้ างความสุ ข เช่ น งานศิลปะที่นาํ ไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่ งได้มีการศึกษาและ
ประเมินไว้
2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจยั ประจําที่ลาศึกษาต่อ

ตัวบ่ งชี้ที่ 7

:

ผลงานวิชาการทีไ่ ด้ รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.)

คําอธิบาย
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจยั
การปฏิ บ ตั ิ จริ ง และได้นํา ไปใช้ใ นการแก้ปั ญหา หรื อพัฒ นางานในหน้า ที่ จ นเกิ ดผลดี ต่อ การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็ นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
ผลงานวิ ช าการที่ ไ ด้รั บ รองคุ ณ ภาพ หมายถึ ง บทความวิช าการ ตํา รา หรื อ หนัง สื อ ที่ ผ่า น
กระบวนการกลัน่ กรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่ องหลักเกณฑ์การขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการหรื อเทียบเท่า
ผลงานทางวิชาการที่ เป็ นบทความทางวิชาการ(Academic Paper) ตํารา(Textbook) หนังสื อ
(Book) ต้องเป็ นผลงานที่ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บทความทางวิชาการ หมายถึ ง เอกสารทางวิชาการที่เรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบ มีขอ้ ความรู้ที่
สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรื อ การวิจยั โดยจัดทํา
ในรู ปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่ งมีผตู้ รวจอ่าน
- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้ อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาหรื อหลักสู ตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสื อ หมายถึ ง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ ความรู้ไปสู่ วงวิชาการหรื อผูอ้ ่าน
ทัว่ ไป โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหลักสู ตรหรื อต้องนํามาประกอบการเรี ยนการสอน
ในวิชาใดวิชาหนึ่ ง ทั้งนี้ จะต้องเป็ นเอกสารที่เรี ยบเรี ยงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มนั่ คง
และให้ ท ัศ นะของผูเ้ ขี ย นที่ เ สริ ม สร้ า งปั ญ ญาความคิ ด และสร้ า งความแข็ง แกร่ ง ทางวิช าการให้แ ก่
สาขาวิชานั้นๆหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในรู ปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ หนังสื อ
หรื อตําราทางวิชาการ ซึ่ งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์
และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณี ที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นบั การตีพิมพ์เพียง
ครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น

เกณฑ์ การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0.50
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
- ตําราหรื อหนังสื อที่มีการตรวจอ่านโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
1.00
- ตําราหรื อหนังสื อที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรื อตําราหรื อหนังสื อที่มีคุณภาพสู งมี
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมด

x 100

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่ อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสื อ) ที่ มีระดับคุ ณภาพของ
อาจารย์ประจํา รายปี ตามปี ปฏิ ทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ท้ งั ที่ปฏิ บตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
พร้ อมชื่ อเจ้าของผลงาน ปี ที่ผลงานแล้วเสร็ จ ปี ที่ ได้รับการรับรองคุ ณภาพจากหน่ วยงานที่ เชื่ อถื อได้
ชื่ อหน่ วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุ ณภาพจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่านํ้าหนักของผลงาน
วิชาการแต่ละชิ้น โดยรายงานย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปี ปฏิทินที่ตรงกับปี การศึกษาที่ประเมิน
2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึ กษาต่อ ทั้งนี้
ให้รายงานย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปี การศึกษาที่ประเมิน

องค์ ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หลักการ

การบริ การทางวิชาการแก่สังคมเป็ นหนึ่ งในภารกิ จหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรู ปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ ยวชาญ การให้บริ การทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรื ออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริ การทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ
ชุ มชน และสังคมโดยกว้าง รู ปแบบการให้บริ การทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุ ญาตให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาํ ปรึ กษา ให้การอบรม จัดประชุมหรื อ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจยั เพื่อตอบคําถามต่างๆ หรื อเพื่อชี้ แนะสังคม การให้บริ การทางวิชาการ
นอกจากเป็ นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือเพิ่มพูนความรู ้
และประสบการณ์ ของอาจารย์อนั จะนํามาสู่ การพัฒนาหลักสู ตร มี การบูรณาการเพื่อใช้ป ระโยชน์
ทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครื อข่ายกับ
หน่ วยงานต่างๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริ การ
ทางวิชาการด้วย

มาตรฐานและเอกสารที่เกีย่ วข้ อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สกอ.
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สมศ.
ตัวบ่ งชี้ ทั้งหมด 6 ตัวบ่ งชี้ (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้)
5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.)
5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.)
8 ผลการนําความรู ้และประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยน
การสอนและ/หรื อการวิจยั (สมศ.)
9 ผลการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรื อองค์กรภายนอก (สมศ.)
18 ผลการชี้นาํ ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
18.1 ผลการชี้นาํ ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (สมศ.)
18.2 ผลการชี้นาํ ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (สมศ.)

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่ สังคม (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ่ งของสถาบัน
อุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริ การทางวิชาการอย่างเป็ นระบบ และมีการจัด
โครงสร้างสถาบันเพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริ การทางวิชาการต้องมีความ
เชื่อมโยงกับการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั และสามารถบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรี ยนการสอนและการวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม
เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั
4. มีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยน
การสอนและการวิจยั
เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ
หมายเหตุ
:
การตามเกณฑ์ขอ้ 2 และข้อ 3

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็ จของการบูรณา

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่ สังคม และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริ การวิชาการด้านต่างๆ ที่
สัมพันธ์กบั พันธกิจของสถาบัน มีนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ นและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมี
ความพร้ อมทั้ง ในด้า นความรู ้ ความเชี่ ย วชาญ เวลาและจิ ตแห่ ง การบริ ก าร (service mind) ในการ

ให้บริ การวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและ
จัดทําระเบียบของการให้บริ การ กําหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้ชดั เจน โดยมีระบบการ
เที ยบเคี ยงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆซึ่ งจะเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการ
ให้บริ การแก่ชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของสถาบัน
ในการให้บ ริ ก ารทางวิช าการนี้ ค วรมี ก ารวางแผน ตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น เพื่ อ
นําไปสู่ การปรับปรุ งคุณภาพของการให้บริ การอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิช าการกับ กระบวนการจัด การเรี ย นการสอนการ
ปฏิบตั ิงานประจําด้านอื่นๆของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกําหนดให้นกั ศึกษานําความรู้ไปจัดทําเป็ น
โครงการหรื อกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่ สังคมกับการวิจัย
มี ก ารบู รณาการงานบริ ก ารทางวิชาการกับ การวิจยั อย่า งเป็ นระบบ เช่ น 1) มี การนํา
ผลการวิจยั ไปสู่ การใช้ประโยชน์จริ งที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่ วนในทุกระดับ และ 2) นํา
ความรู ้ ประสบการณ์ จากการให้บริ การกลับ มาพัฒนาต่อยอดไปสู่ ก ารพัฒนาองค์ความรู้ ใ หม่ผ่า น
กระบวนการวิจยั เป็ นต้น
4. มีการประเมินผลความสํ าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่ สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานบริ การวิชาการแก่
สังคมกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั โดยให้มีส่วนร่ วมของผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับบริ การ และนักศึกษา ซึ่ ง
เป็ นทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เป้ าหมายของสถาบัน ความร่ วมมือ
ร่ วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริ การที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกําหนดไว้
5. มีการนําผลการประเมินไปปรั บปรุ งการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่ สังคมกับการเรี ยนการ
สอนและการวิจัย
สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ ที่ได้อย่าง
สมํ่าเสมอและเป็ นรู ปธรรม

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2

:

กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสั งคม (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
ความสามารถในการให้บริ การทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพ
ที่สนองความต้องการและเป็ นที่พ่ ึงของชุ มชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมี
คุณภาพตามศักยภาพและความพร้ อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรื อ
ผลกระทบของการให้บริ การทางวิชาการ (2) การสร้างความร่ วมมือกับหน่ วยงานภายนอกและ (3)
ความรู ้ที่เกิดจากการให้บริ การทางวิชาการและการเผยแพร่ ความรู ้น้ นั ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความต้องการของชุ มชน หรื อภาครัฐ หรื อภาคเอกชน หรื อหน่วยงานวิชาชี พ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริ การทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
2. มีความร่ วมมือด้านบริ การทางวิชาการเพื่อการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน
หรื อภาคเอกชน หรื อภาครัฐ หรื อหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรื อกิจกรรมการให้บริ การทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู ้ที่ได้จากการให้บริ การทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่ สู่สาธารณชน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

1. มีก ารสํ า รวจความต้ องการของชุ ม ชน หรื อภาครั ฐ หรื อภาคเอกชน หรื อ หน่ ว ยงานวิช าชี พ เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้ นของสถาบัน
มีการสํารวจความต้องการของชุ มชน หรื อภาครัฐ หรื อภาคเอกชน หรื อหน่ วยงาน
วิช าชี พ เพื่ อประกอบการกํา หนดนโยบาย ยุท ธศาสตร์ ทิ ศ ทางและการจัดทํา แผนการบริ ก ารทาง
วิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของสถาบัน

2. มีความร่ วมมือด้ านบริ การทางวิชาการเพื่อการเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน หรื อ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่ วยงานวิชาชี พ
สถาบันมีการเชิ ญหรื อเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนร่ วมจากชุ มชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชี พที่จะให้บริ การ มาร่ วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการ
สร้างเครื อข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรื อหน่วยงานในรู ปแบบต่างๆ เช่น ความร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการในการนําผลการวิจยั ไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของการปรับปรุ งปั ญหาที่เกิดขึ้นหรื อไปใช้พฒั นา
บุคลากรของสถานประกอบการหรื อส่ วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและจัด
ให้มีช่องทางในการสื่ อสาร ทําความเข้าใจร่ วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรื อริ เริ่ มโครงการหรื อกิจกรรม
ใหม่ๆ ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้ บริการทางวิชาการต่ อสั งคม
มี ก ารประเมิ นประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บ ริ ก ารทางวิช าการต่ อ สัง คมว่า
สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ับบริ การทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ทั้งในด้านการนําความรู้ ความเชี่ ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่ อสาร
การชี้แจงแนะนําให้ผรู ้ ับบริ การและประชาชน
4. มีการนําผลการประเมินในข้ อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้ บริการทางวิชาการ
มีการนําผลการประเมินการให้บริ การทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ให้ บ ริ ก าร ระบบและกลไกการให้ บ ริ ก าร ซึ่ งประกอบด้ว ยรู ป แบบการให้บ ริ ก าร ขอบเขตการ
ให้บริ การ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริ การ สัญญาการบริ การ ซึ่ งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับ
คุ ณภาพของการให้บริ การ โดยจัดให้มีระบบการให้ขอ้ มูลที่ชัดเจน มีความเป็ นธรรม โปร่ งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
5. มีการพัฒนาความรู้ ที่ได้ จากการให้ บริ การทางวิชาการและถ่ ายทอดความรู้ สู่ บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพร่ ส่ ู สาธารณชน
สถาบัน มี ก ารพัฒ นาความรู้ ที่ ไ ด้จ ากการให้ บ ริ การทางวิ ช าการ ส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด
กระบวนการในการถ่ า ยทอดความรู ้ สู่ บุ ค ลากรภายในสถาบัน ซึ่ งรวมทั้ง ผูเ้ รี ย นด้ว ย จัด ให้มี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ ประสบการณ์ในการให้บริ การผ่านทางสื่ อการเรี ยนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดทํา
ฐานข้อมูลการบริ การวิชาการเผยแพร่ สู่ สาธารณะ

ตัวบ่ งชี้ที่ 8

:

การนํ าความรู้ และประสบการณ์ จากการให้ บริ การวิชาการมาใช้ ในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.)

คําอธิบาย
การให้ บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่ งอยูใ่ นฐานะที่เป็ นที่พ่ ึงของชุมชนหรื อ
สังคมหรื อเป็ นแหล่งอ้างอิ งทางวิชาการ หรื อทําหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุ มชนในด้านวิชาการ
หรื อการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริ การวิชาการเป็ นการ
บริ การที่มีค่าตอบแทน และบริ การวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พฒั นาหรื อ
บูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั อาทิ บทความ ตํารา หนังสื อ รายวิชาหรื อหลักสู ตร เป็ น
ต้น
การนําความรู ้และประสบการณ์จากการใช้บริ การวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ
1. การพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. การพัฒนาการวิจยั
ในการประเมินตัวบ่งชี้น้ ีตอ้ งมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จาํ เป็ นต้องมี
ทั้งสองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจยั ต้องเสร็ จสิ้ นในปี ที่ประเมิน
วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการ
ที่นาํ มาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจยั
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการ
ตามแผนที่สภาสถาบันอนุมตั ิ

x 100

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล
ความรู ้และประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรี ยนการสอนไปต่อยอดพัฒนา
เป็ นหนังสื อ ตํารา หรื องานวิจยั ขยายผลนําไปสู่ การปรับปรุ งรายวิชาหรื อนําไปสู่ การเปิ ดรายวิชาใหม่

2. โครงการบริ การวิชาการที่ นับในตัวตั้งจะต้องมี ผลการบูรณาการเสร็ จสิ้ นในปี ที่ ประเมิ น

และโครงการวิชาการที่เป็ นตัวหารเป็ นโครงการบริ การวิชาการที่ดาํ เนิ นการในปี ที่ประเมิน โครงการ
หนึ่งๆจะบูรณาการเฉพาะกับการเรี ยนการสอน หรื อเฉพาะกับงานวิจยั หรื อจะบูรณาการกับทั้งการเรี ยน
การสอน และการวิจยั ก็ได้
3. การบริ การวิชาการ เป็ นการให้บริ การแก่บุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการ
ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน
ตัวบ่ งชี้ที่ 9

:

ผลการเรียนรู้ และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชนหรือองค์ กรภายนอก (สมศ.)

คําอธิบาย
โครงการที่มีผ ลต่ อการพัฒ นาและเสริ ม สร้ างความเข้ มแข็ งของชุ ม ชน หมายถึ ง โครงการที่
สถาบั น จั ด ขึ้ นเพื่ อ พัฒ นาชุ ม ชนหรื อองค์ ก รภายนอกและเมื่ อ ดํา เนิ น การแล้ ว มี ผ ลก่ อ ให้ เ กิ ด
การเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึ นแก่ชุ มชนหรื อองค์กรภายนอกในด้า นต่างๆ หรื อ ทําให้ชุ มชนหรื อ
องค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนหรื อองค์กร
2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรื อองค์กรมีผนู ้ าํ หรื อสมาชิกที่มีการเรี ยนรู ้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง
4. ชุมชนหรื อองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรื อองค์กร
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรื อชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
ปฏิบตั ิได้
1 ข้อ

2
ปฏิบตั ิได้
2 ข้อ

3
ปฏิบตั ิได้
3 ข้อ

4
ปฏิบตั ิได้
4 ข้อ

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. แผนและกิ จกรรมหรื อ โครงการที่ ส่ง เสริ ม ความเข้ม แข็งของชุ มชน

5
ปฏิบตั ิได้
5 ข้อ

2. รายงาน เอกสารผลการปฏิ บตั ิ ตามกิ จกรรมหรื อ โครงการ
3. ข้อมูลที่ แสดงถึ งผลการดําเนิ น งานตามกิ จ กรรมหรื อ โครงการโดยผูน้ าํ หรื อ สมาชิ ก ของ

ชุ ม ชนหรื อ องค์ก รได้เ รี ย นรู ้ แ ละดํา เนิ น กิ จ กรรมอย่า งต่อ เนื ่ อ ง และพัฒ นาตามอัต ลัก ษณ์ แ ละ
วัฒนธรรมของชุ ม ชนหรื อองค์กร
4. ข้อ มูล ที่ แ สดงถึ ง ผลการดํา เนิ น งานตามกิ จ กรรมหรื อ โครงการของชุ ม ชนหรื อ องค์ก รที่
สร้ างประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุ ณค่าต่อสังคม ชุ มชน หรื อองค์กร
5. “ต่อเนื่ อง” หมายถึ ง มี การดําเนิ นงานตั้ง แต่ 2 ปี ขึ้ นไป
6. “ยัง่ ยืน” หมายถึ ง มี การดําเนิ นงานตั้ง แต่ 5 ปี ขึ้ นไป
7. “เข้มแข็ง” หมายถึ ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
หมายเหตุ สํา หรั บ สถานศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึก ษาที่ดี รับ การประเมิน ปี 2555 เป็ นต้น ไป สามารถใช้
โครงการ/กิ จ กรรมใหม่ที่ ป รากฏอยู่ใ นแผนระยะยาวโดยได้รับ การอนุ ม ตั ิจ ากสภาสถาบัน ว่า เป็ น
โครงการ/กิ จ กรรมที่ ต่อเนื่ อ งในอนาคตและจะยัง่ ยืน เข้ม แข็ง สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ โดย สมศ.
จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า
ตัวบ่ งชี้ที่ 18 : ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ ปัญหาของสั งคมในด้ านต่ างๆ (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ 18.1 การบูรณาการการเรี ยนการสอนจากการบริ การวิชาการ/หรื องานวิจยั
ตัวบ่งชี้ 18.2 การทํากิจกรรมหรื อโครงการร่ วมกับชุมชน ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนิ นการ 2 ประเด็น จากประเด็นเรื่ องที่ช้ ี นาํ หรื อแก้ปัญหาสังคมใน
ด้านต่างๆ อาทิ การส่ งเสริ มและสื บสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุ งศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ สุ ขภาพ ค่านิ ยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุ
นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิ จ การพร้อมรับการเป็ นสมาชิ กสังคมอาเซี ยน พลังงานสิ่ งแวดล้อม อุบตั ิภยั
สิ่ งเสพติด ความฟุ่ มเฟื อย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจน
การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างเป็ นต้น
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่ องที่ ช้ ี นาํ หรื อแก้ปั ญหาสัง คมที่สถาบันอุดมศึกษาเลื อกดําเนิ นการโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

ตัวบ่ งชี้ที่ 18.1 : การบูรณาการการเรี ยนการสอนจากการบริ การวิชาการ/หรื องานวิจยั (สมศ.)
ความสอดคล้ อง : กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่ งเสริ ม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้นาํ ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของ
สังคมในด้านต่างๆ (สมศ.)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนิ นงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
1 คะแนน
2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ 1 ข้อ

3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ ๒2ข้อ

4 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ 3 ข้อ

5 คะแนน
ปฏิบตั ิได้4 - 5 ข้อ

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรื อกิ จกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดาํ เนิ นงานที่มีประโยชน์และสร้ างคุ ณค่าต่อ
สถานศึ ก ษา มี บ ทบาทในการชี้ นํ า หรื อแก้ ปั ญ หาสั ง คมในด้ า นต่ า งๆ ที่ ร ะบุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ และ
กลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งความสําเร็ จของโครงการ
2. หลักฐานที่ แสดงการเห็ นชอบโครงการ/กิ จกรรมจากสภาสถาบันที่ สถาบันอุ ดมศึ กษาได้
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นาํ หรื อแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
3. รายงานสรุ ปผลโครงการทุก
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึ งการเกิ ดผลกระทบที่ เกิ ดประโยชน์และสร้ างคุ ณค่าต่อ
สังคมจากการดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. มาตรการส่ งเสริ มของคณะอาจเหมือน หรื อแตกต่าง หรื อส่ งผลกับมาตรการส่ งเสริ มของ
สถาบันก็ได้ ทั้งนี้ตอ้ งผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรื อดําเนินการ่ วมกับสถาบันก็ได้

3. กรณี ที่ คณะดําเนิ นการร่ วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใ น SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณี ที่คณะดําเนิ นการร่ วมกับสถาบันและมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่ วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณี ที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
ตัวบ่ งชี้ที่ 18.2 :
การทํากิจกรรมหรื อโครงการร่ วมกับชุมชน ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (สมศ.)
ความสอดคล้ อง : กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม ตัวบ่ งชี้ที่ 18 ผลการชี้นาํ ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของ
สังคมในด้านต่าง ๆ (สมศ.)
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนิ นงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรื อสถาบัน
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
-

2
ปฏิบตั ิได้
1 ข้อ

3
ปฏิบตั ิได้
2 ข้อ

4
ปฏิบตั ิได้
3 ข้อ

5
ปฏิบตั ิได้
4-5 ข้อ

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรื อกิ จกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดาํ เนิ นงานที่มีประโยชน์และสร้ างคุ ณค่าต่อ
สถานศึ ก ษา มี บ ทบาทในการชี้ นํา หรื อแก้ ปั ญ หาสั ง คมในด้ า นต่ า งๆ ที่ ร ะบุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ และ
กลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งความสําเร็ จของโครงการ
2. หลักฐานที่ แสดงการเห็ นชอบโครงการ/กิ จกรรมจากสภาสถาบันที่ สถาบันอุ ดมศึ กษาได้
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นาํ หรื อแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
3. รายงานสรุ ปผลโครงการทุก

4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึ งการเกิ ดผลกระทบที่ เกิ ดประโยชน์และสร้ างคุ ณค่าต่ อ
สังคมจากการดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. มาตรการส่ งเสริ มของคณะอาจเหมือน หรื อแตกต่าง หรื อส่ งผลกับมาตรการส่ งเสริ มของ
สถาบันก็ได้ ทั้งนี้ตอ้ งผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรื อดําเนินการ่ วมกับสถาบันก็ได้
3. กรณี ที่ คณะดําเนิ นการร่ วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใ น SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณี ที่คณะดําเนิ นการร่ วมกับสถาบันและมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับเดียวกับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่ วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณี ที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ

องค์ ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ

การทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมถื อเป็ นพันธกิจสําคัญประการหนึ่ งของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนิ นงานด้านนี้ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมี
การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ื นฟู อนุ รักษ์
สื บสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็ นรากฐานการ
พัฒนาองค์ความรู ้ที่ดีข้ ึน
มาตรฐานและเอกสารที่เกีย่ วข้ อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชี้ ทั้งสิ้น 3 ตัวบ่ งชี้ (สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ สมศ. จํานวน 2 ตัวบ่งชี้)
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
10 การส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
11 การพัฒนาสุ นทรี ยภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1

:

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริ หาร
จัดการงานทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สื บสาน เผยแพร่ วฒั นธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีการบูรณาการการทํานุบาํ รุ งศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
1. มีระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุ บาํ รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มี ก ารกํา หนดหรื อสร้ า งมาตรฐานคุ ณภาพด้า นศิ ล ปะและวัฒนธรรมและมี ผลงานเป็ นที่
ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 หรื อ 6 ข้อ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษามี ก ารกํา หนดระบบและกลไกทางด้า นการทํา นุ บ าํ รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มีระบบส่ งเสริ มให้บุคลากรนํากิจกรรมด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมสู่ การปฏิบตั ิ
และมีผลลัพธ์ชดั เจนตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ เช่น มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและ

วัฒนธรรม การกําหนดผูร้ ับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้ วดั ด้า น
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่ วม
มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบและมีการนําสู่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานด้ านทํานุ บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
สถาบันสนับสนุ นให้มีการนําการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่ วมกับ
การเรี ยนการสอน และกิ จกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรี ยนการสอนที่นาํ การทํานุ บาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมการเรี ยนการสอน หรื อบูรณาการการทํานุบาํ รุ งศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรทั้งที่จดั โดยสถาบันและที่จดั โดยองค์การนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่ กจิ กรรมหรือการบริการด้ านทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมต่ อสาธารณชน
3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่ และบริ การด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอ
ศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรื อเวทีการแสดง มีการบริ หารจัดการโดยมีผมู้ ีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.2 สถาบันจัดทํา วารสารศิ ล ปะและวัฒนธรรมในระดับต่า งๆ เช่ น วารสารระดับ
หน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการดําเนินงาน
3.3 สถาบันมีการบริ การวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่ วมมือกับ
หน่วยงานหรื อองค์กรอื่น มีการสร้างเครื อข่าย มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และมีการดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นระบบอย่างชัดเจน
4. มี การประเมินผลความสํ า เร็ จของการบู รณาการงานด้ า นทํานุ บํา รุ งศิ ลปะและวัฒ นธรรม กับ การ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ

5. มีการนําผลการประเมินไปปรั บปรุ งการบูรณาการงานด้ านทํานุ บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA
5.2 มีแผนปรับปรุ งและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่
การปฏิบตั ิและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนิ นการตามแผนปรับปรุ งและพัฒนาอย่างเป็ น
รู ปธรรม
6. มีการกําหนดหรื อสร้ างมาตรฐานคุณภาพด้ านศิ ลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นที่ยอมรั บใน
ระดับชาติ
6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้
ผูเ้ ชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่ สู่สาธารณะ
6.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่ น มีศิลปิ นแห่ งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิ ญ
เป็ นวิทยากรหรื อเป็ นที่ ประจักษ์ หรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุ มชน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
6.3 สถาบันมีจาํ นวนผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี
การเผยแพร่ ท้ งั ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับนานาชาติ หรื อมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการ
อ้างอิง เป็ นที่ยอมรับ
ตัวบ่ งชี้ที่ 10 :

การส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

คําอธิบาย
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวติ และจิตในที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็ น
พันธกิ จหลักประการหนึ่ งที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่ งเสริ ม สนับสนุ น
เพื่อให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็ นแบบอย่างที่น่าศรัทธา
และเป็ นที่ยอมรับของสังคม การส่ งเสริ มสนับสนุ นจําต้องดําเนิ นการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่จริ งใจได้
ต่อเนื่องที่มนั่ คงและยัง่ ยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ชดั เจนและสามารถประเมินผลได้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80

3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
ปฏิบตั ิได้
1 ข้อ

2
ปฏิบตั ิได้
2 ข้อ

3
ปฏิบตั ิได้
3 ข้อ

4
ปฏิบตั ิได้
4 ข้อ

5
ปฏิบตั ิได้
5 ข้อ

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรื อกิจกรรมที่ส่งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียด
ของโครงการหรื อกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้ าหมายความสําเร็ จ
3. รายงานสรุ ปผลหรื อประเมินโครงการหรื อกิจกรรม
4. หลักฐานที่อธิ บายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่ งข้อมูลของการสรุ ปผลสําเร็ จ
เช่ น ขั้นตอนและช่ วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่ ม ตัวอย่า ง แบบสํารวจหรื อแบบสอบถามหรื อแบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็ นต้น
5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบัน
หรื อหน่วยงานที่เป็ นที่ยอมรับ
ตัวบ่ งชี้ที่ 11 :

การพัฒนาสุ นทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

คําอธิบาย
ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุ นทรี ยแ์ ละรสนิยม เกิดรู ปแบบวิถีชีวติ และสังคม โดยมี
ลักษณะที่เป็ นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็ นต้องรู ้ทนั อย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา
ให้ความรู ้และประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยภาพในบริ บทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษา
และสร้างให้ตนเองและสังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างรู ้คุณค่าความงามอย่างมีสุนทรี ยท์ ี่มีรสนิยม
ประเด็นการพิจารณา
1. การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่ งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุ ขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุ นทรี ย ์

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศั น์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
4. การจัดให้มีพ้ืนที่ทางกิ จกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาและบุคลากรมีส่วน

ร่ วมอย่างสมํ่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่าํ กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
2
ปฏิบตั ิได้ 1 ข้อ
ปฏิบตั ิได้ 2 ข้อ

3
ปฏิบตั ิได้ 3 ข้อ

4
ปฏิบตั ิได้ 4 ข้อ

5
ปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรื อกิจกรรมที่พฒั นาสุ นทรี ยภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการในแต่ละปี การศึกษา
2. โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงรายละเอี ย ดที่ ก ํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายของ
ความสําเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่ วม
3. เอกสารหลักฐานหรื อผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุ ขอนามัย
และความสวยงาม
4. รายงานสรุ ปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่ งเสริ ม
ให้นกั ศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่ วมอย่างสมํ่าเสมอ
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4
หมายเหตุ 1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
2.สุ ขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุ ขกาย สบายใจ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
3.สวยงาม หมายถึ ง มี การจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่
แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

หลักการ

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ใน
การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิ ทธิ ภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริ หารจัดการด้าน
ต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง การบริ หารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ ผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกีย่ วข้ อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิ บตั ิราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ 2552-2553
7. เกณฑ์การบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เรื่ อง คู่มือและแนวปฏิ บตั ิ ในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้จดั ตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่ งชี้ ทั้งสิ้น 6 ตัวบ่ งชี้ (สกอ. จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ สมศ. จํานวน 2 ตัวบ่งชี้)
7.1 ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.)
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรี ยนรู ้ (สกอ.
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ (สกอ.)
7.4 ระบบบริ หารความเสี่ ยง (สกอ.)
12 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.)
13 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถาบัน (สมศ.)

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1

:

ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
ปั จจัยสนับสนุ นที่สําคัญต่อการเจริ ญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา
คือสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ เป็ น
ผูน้ าํ ที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิ ดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หาร มีความสามารถในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา และกํากับดูแลติดตามผลการ
ดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้สถาบันเจริ ญรุ ดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
1. สภาสถาบันปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ ก ฎหมายกําหนดครบถ้วนและมี ก ารประเมิ นตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดล่วงหน้า
2. ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนิ นงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั ิงานและ
พัฒนาสถาบัน
3. ผูบ้ ริ หารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่ อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ให้อาํ นาจในการ
ตัดสิ นใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู ้บ ริ ห ารถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละส่ ง เสริ ม พัฒ นาผู้ร่ ว มงาน เพื่ อ ให้ ส ามารถทํา งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบ้ ริ หารบริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของสถาบันและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย
7. สภาสถาบันประเมิ นผลการบริ หารงานของสถาบันและผูบ้ ริ หารนํา ผลการประเมิ นไป
ปรับปรุ งการบริ หารงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
7 ข้อ

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่ งสอดคล้องเป็ นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้ าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดครบถ้ วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ ที่
กําหนดล่ วงหน้ า
1.1 กรรมการสภาสถาบัน ทุ ก คนควรได้รับ การชี้ แจงและทํา ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ
กฏหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ
ข้อบังคับที่วา่ ด้วยการบริ หารงานบุคคลและผูบ้ ริ หาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มี
ต่อสถาบันก่อนจะปฎิบตั ิหน้าที่
1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสู่ ทิศทางที่กาํ หนดร่ วมกันระหว่าง
ผูบ้ ริ หารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุ ณภาพการศึก ษาของ
ประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มี ก ารเปิ ดเผยประวัติก รรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมิ นตนเอง และ
รายงานต่อสาธารณชน
2. ผู้บริ หารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้ อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน
2.1 ผูบ้ ริ ห ารและสภาสถาบัน มี ส่ ว นร่ ว มกัน ในการกํา หนดนโยบายและจัด ทํา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้ คุณภาพ
(KPI) ของงานที่ปฏิบตั ิ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่ งเสริ มให้อาจารย์
บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรี ยนรู ้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรี ยนรู้
2) มิ ติการพัฒนา หรื อการปรับปรุ งกระบวนหลักของสถาบัน เช่ น การพัฒนาหลักสู ตร การปรั บปรุ ง
กระบวนการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา ทิศทางการส่ งเสริ มการวิจยั การบริ การวิชาการและสังคม การทํานุ
บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผรู ้ ับบริ การหรื อผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ยเช่น ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
โดยคํานึ งถึ งความคุม้ ค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้ าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรื อวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ของสถาบัน อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ ม้ ค่าของ
การจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ
2.2 ผูบ้ ริ หารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์
ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่ วมกัน

2.3 ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทนั สมัย นํามาใช้ในการติดตามผลการ
บริ หารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ คุณภาพ (KPI) ที่กาํ หนดไว้ในแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และนําข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสิ นใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ
3. ผู้บริ หารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่ อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3.1 ผูบ้ ริ หารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ
ในการประชุ มผูบ้ ริ หารอย่างน้อย ปี ละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้ าหมาย หรื อปรับแผนการดําเนิ นงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ยง่ิ ขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่ อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร
กลุ่มเป้ าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผูบ้ ริ หารมีการประเมินผลการดําเนิ นงานที่สําคัญตามภารกิ จของสถาบันอย่าง
ครบถ้วน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้ าหมาย หรื อปรับแผนการ
ดําเนินงานในรอบปี ถัดไป พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่ อสารภายใน
โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้ บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการ ให้ อํานาจในการตัดสิ นใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผูบ้ ริ หารควรมีระบบการสื่ อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน อันจะทําให้ได้ขอ้ มูลเพื่อการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
4.2 ผูบ้ ริ หารดํา เนิ นการปรั บ ลดขั้นตอนกระบวนการบริ หารจัดการโดยการมอบ
อํานาจในการตัดสิ นใจแก่ผบู ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ
และตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล คุม้ ค่า และมีความ
เสี่ ยงอยูร่ ะดับในที่ยอมรับได้
4.3 ผูบ้ ริ หารมีการส่ งเสริ มสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อ
บุ ค ลากรเป็ นประจํา อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การจัด โครงการรางวัล คุ ณ ภาพและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ให้บริ การ โครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็ นต้น

5. ผู้บริ หารถ่ ายทอดความรู้ และส่ งเสริ มพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้ สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ แ ก่ ผูร้ ่ ว มงาน โดยเน้น การเพิ่ ม ทัก ษะในการ
ปฏิบตั ิงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรื อเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เช่น การสอนงาน
ที่หน้างาน (on – the – job training) จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
5.2 ผูบ้ ริ หารในระดับต่าง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การ
สร้างเครื อข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ (community of practices) เป็ นต้น
6. ผู้ บ ริ ห ารบริ หารงานด้ ว ยหลั กธรรมาภิบ าล โดยคํ า นึ งถึ งประโยชน์ ของสถาบันและผู้ มีส่ วนได้
ส่ วนเสี ย
6.1 ผูบ้ ริ หารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารการดําเนินงานของ
สถาบันให้ไปสู่ ทิศทางที่กาํ หนดร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผูบ้ ริ หารมี ก ารดํา เนิ นงานภายใต้หลัก ธรรมาภิ บ าลโดยเฉพาะในประเด็นการ
ปกป้ องผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องคุณภาพทางวิชาการและเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วม
จากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
6.3 ผูบ้ ริ หารมีการเปิ ดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุ ปผล การ
ทํางานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็ นประจําทุกปี
6.4 ผูบ้ ริ หารมี ก ารติ ด ตามผลการควบคุ ม ภายใน การบริ หารความเสี่ ย ง และการ
ตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็ นประจํา
ทุกปี
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริ หารงานของสถาบันและผู้บริ หารนําผลการประเมินไปปรั บปรุ งการ
บริหารงานอย่ างเป็ นรู ปธรรม
7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริ หารงานของสถาบันและผูบ้ ริ หารตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายหรื อพระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบัง คับ มหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วยการบริ หารงานบุค คล
ผูบ้ ริ หาร และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรื อตามข้อตกลงที่ทาํ ร่ วมกันระหว่างสภาสถาบันและ
ผูบ้ ริ หาร

7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริ หารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือ
ใช้หลัก การที่มุ่ งเน้นการให้ข ้อเสนอแนะเชิ งสร้ างสรรค์ นํา ผลการประเมิ นไปใช้ในการพัฒนา หรื อ
ปรับปรุ งสถาบันให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ อง
7.3 ผูบ้ ริ หารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุ งการบริ หารงาน
อาทิ จัดทําแผนการบริ หารงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2

:

การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรียนรู้ (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู ้และสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่ งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ สถาบันแห่งการ
เรี ยนรู ้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู ้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่ งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรื อเอกสารมา
พัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทั้ง
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิ งแข่งขันสู งสุ ด
กระบวนการในการบริ หารจัดการความรู้ ในสถาบันประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลื อก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู ้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ งั ภายในและภายนอกสถาบัน
การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการความรู ้ในสถาบันให้ดียงิ่ ขึ้น
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
1. มีการกําหนดประเด็นความรู ้และเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส่ วนงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
2. มีการกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจยั อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาํ หนดในข้อ 1
3. มี ก ารแบ่ ง ปั นและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ ทัก ษะของผูม้ ี ป ระสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิ บตั ิที่ดีตามประเด็นความรู้ ที่กาํ หนดในข้อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่ บุคลากร
กลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนด
4. มีการรวบรวมความรู ้ตามประเด็นความรู้ที่กาํ หนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลและแหล่ง
เรี ยนรู ้อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิ บตั ิที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)

5. มีการนําความรู ้ที่ได้จากการจัดการความรู ้ในปี การศึกษาปั จจุบนั หรื อปี การศึกษาที่ผา่ นมา ที่
เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทัก ษะของผูม้ ี ป ระสบการณ์ ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มี ก ารกํ า หนดประเด็ น ความรู้ และเป้ าหมายของการจั ด การความรู้ ที่ ส อดคล้ องกั บ แผน
กลยุทธ์ ของสถาบันอย่ างน้ อยครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจัย
1.1 สถาบันควรศึกษาเป้ าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรื อวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็ นสําคัญ หรื อมุ่งสู่ อตั ลักษณ์ใดที่ตอ้ งการ เพื่อนํามาใช้ในการ
กํา หนด แผนยุทธศาสตร์ หรื อแผนปฏิ บ ตั ิก ารในการจัดการความรู้ ใ ห้ส อดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ ของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิ การบดี
ผูช้ ่ ว ยอธิ ก ารบดี คณบดี รองคณบดี ผูช้ ่ ว ยคณบดี ผู้อ าํ นวยการ หัว หน้า งาน ที่ ก ํา กับ ดู แ ลด้า น
ยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจยั รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็ นไปตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน
1.3 สถาบัน ควรมี เ ป้ าหมายในการจัด การความรู้ โดยเน้น เรื่ อ งการพัฒนาทัก ษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็ นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจยั รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุ ง
หลักสู ตรและวิธีการเรี ยนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจยั ภายใน
สถาบัน เป็ นต้น

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจัย
อย่างชั ดเจนตามประเด็นความรู้ ทกี่ าํ หนดในข้ อ 1
2.1 กลุ่ มเป้ าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิ ตบัณฑิ ตและ
ด้า นการวิจยั อย่างน้อยควรเป็ นบุ คลากรที่ ทาํ หน้า ที่ เกี่ ย วข้องกับ การผลิ ตบัณฑิ ตและการวิจยั เช่ น
คณาจารย์ หรื อนักวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู ้ดงั กล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น
2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายให้มีการสํารวจผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นจุดเด่นของ
อาจารย์หรื อนักศึกษาในแต่ละคณะ หรื อสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรี ยนการสอน และการวิจยั
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเป็ นประเด็นสําหรับใช้ในกระบวนการจัดการ
ความรู ้ให้ได้องค์ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีการแบ่ งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit knowledge)
เพื่ อ ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต ามประเด็ น ความรู้ ที่ กํ า หนดในข้ อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่ บุ ค ลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ าํ หนด
3.1 สถาบันควรเชิ ญบุคลากรภายใน หรื อภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ
และผลงานทางด้านวิจยั รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรื อ
นวัตกรรม อย่างสมํ่าเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุ มสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกับ
เจ้าของความรู ้ เคล็ดลับ หรื อนวัตกรรมดังกล่าว
3.2 สถาบันควรส่ งเสริ มให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ภายในสถาบัน เช่น
การส่ ง เสริ ม ให้มี ชุ มชนนัก ปฏิ บ ตั ิ และเครื อข่า ยด้า นการจัดการความรู้ ทั้ง ระหว่า งหน่ วยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรู้ ตามประเด็นความรู้ ทกี่ าํ หนดในข้ อ 1 ทั้งทีม่ ีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ งเรียนรู้ อื่นๆ
ที่เป็ นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่ างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์ อักษร
(explicit knowledge)
4.1 มี ก ารกํา หนดผูร้ ั บ ผิดชอบในการวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ความรู้ ท้ ัง ที่ มี อยู่ใ นตัว
บุคคลและแหล่ งเรี ยนรู ้ อื่นๆ ที่ เป็ นแนวปฏิ บตั ิที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ เป็ นหมวดหมู่
เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบตั ิที่ดีได้ง่าย
4.2 ควรมี ก ารใช้ป ระโยชน์จากเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการ
บริ หารจัดการ และเผยแพร่ ความรู ้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ด

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และยกย่อง
ให้เกียรติแก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของความรู ้ เคล็ดลับ หรื อนวัตกรรมดังกล่าว
5. มีการนําความรู้ ที่ได้ จากการจัดการความรู้ ในปี การศึกษาปัจจุบันหรือปี การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็ นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบัติทดี่ ีมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผู ้รั บ ผิ ด ชอบควร วิ เ คราะห์ ค วามรู้ จ ากแนวปฏิ บ ัติ ที่ ดี จ ากแหล่ ง ต่ า ง ๆ เช่ น
นวัตกรรมที่ ไ ด้จากการจัดการความรู ้ ไ ปใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์แก่ ส ถาบันและสัง คม นํา มาปรั บ ใช้ใ ห้
เหมาะสมกับบริ บทของหน่วยงานที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
5.2 ผูร้ ับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรู ้และเป้ าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ดา้ นการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจยั
5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุ ณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการ
ความรู ้ มาปรับปรุ งและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู ้ของสถาบัน
5.4 ผูร้ ับผิดชอบควรสรุ ปผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นตามเป้ าประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.3

:

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสิ นใจ (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
สถาบัน ควรมี ก ารพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หารและการ
ตัดสิ นใจที่ สอดรั บกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็ นระบบที่สมบูรณ์ ส ามารถ
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็ นระบบที่ใช้งานได้ท้ งั เพื่อการบริ หารการ
วางแผน และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารทุกระดับ เพื่อการปฏิบตั ิงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อ
การติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนิ นงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้
ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้

เกณฑ์ มาตรฐาน
:
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ หารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
4. มี ก ารนํา ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ร ะบบสารสนเทศมาปรั บ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศ
5. มีการส่ งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาํ หนด
เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

1.มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 สถาบันควรตั้ง คณะกรรมการจัดทํา แผนระบบสารสนเทศที่ ป ระกอบไปด้วย
ผูบ้ ริ หารด้านระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.3 ระบบสารสนเทศที่นาํ เสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทํางานของระบบแต่ละระบบ
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นาํ เสนอใหม่กบั ระบบสารสนเทศ
ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตอ้ งการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software
(system software และ application software) database people ware และ facilities อื่นๆ
- งบประมาณที่ตอ้ งการใช้ในแต่ละระบบ
- การประเมินความคุม้ ค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ

2. มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสิ นใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้ อยต้ อง
ครอบคลุมการจัดการเรี ยนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ ใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจเป็ นระบบสารสนเทศที่นาํ ข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศในการดําเนิ นงานตามปกติ เช่ น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียน
ประวัติ เป็ นต้น มาสร้างเป็ นสารสนเทศให้ผบู้ ริ หารใช้ในการบริ หารและการตัดสิ นใจในเรื่ องที่เป็ นพันธกิจ
ของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การเงิน การบริ หารจัดการด้านอื่น ๆ
รวมทั้งเป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ
3.1 ผูร้ ับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ รวมทั้งกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมิ นให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่ น มีการประเมินความพึง
พอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรื อทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปี การศึกษา เป็ นต้น
3.2 ผูร้ ับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนิ นการประเมินความพึงใจ
ของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมาปรับปรุ งระบบสารสนเทศ
4.1 กําหนดผูร้ ับผิดชอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทําแผนปรับปรุ งระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุ งระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผูบ้ ริ หารแล้ว
5.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุ งระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาํ หนด
5. มีการส่ งข้ อมูลผ่ านระบบเครือข่ ายของหน่ วยงานภายนอกทีเ่ กี่ยวข้ องตามทีก่ าํ หนด
มีการส่ งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสู ตรใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็ นต้น

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.4

:

ระบบบริหารความเสี่ ยง (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริ หารความเสี่ ยง โดยการบริ หาร
และควบคุมปั จจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็ นมูลเหตุของความเสี ยหาย (ทั้งในรู ป
ของตัวเงิน หรื อไม่ใช่ตวั เงิน เช่น ชื่ อเสี ยง และการฟ้ องร้องจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบข้อบัง
คับ ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล หรื อความคุม้ ค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ ยง และขนาดของความเสี ยหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูใ่ นระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรี ยนรู้วิธีการป้ องกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้ องกันหรื อบรรเทาความรุ นแรงของปั ญหา รวมทั้ง
การมีแผนสํารองต่อภาวะฉุ กเฉิ น เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุ ง
ระบบอย่างต่อเนื่ องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้ าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์ หรื อ
กลยุทธ์เป็ นสําคัญ
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบ พันธกิจหลักของส่ วนงานร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ ยง และปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริ บทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน เช่น ความเสี่ ยงของกระบวนการบริ หารหลักสู ตร การ
บริ หารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ ยงด้านบุคลากรและความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริ บทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและจัดลําดับความเสี่ ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงที่มีระดับความเสี่ ยงสู ง และดําเนินการตามแผน

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนิ นงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรื อ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงในรอบปี ถัดไป
เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 หรื อ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปี การ
ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรื อต่อชื่อเสี ยง
ภาพลักษณ์ หรื อต่อความมัน่ คงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่ องของสถาบันในการ
ควบคุม หรื อจัดการกับความเสี่ ยง หรื อปั จจัยเสี่ ยงที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็ นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสี ยชี วิตและถูกทําร้ายร่ างกายหรื อจิตใจอย่างรุ นแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากร
ภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูใ่ นวิสัยที่สถาบันสามารถป้ องกันหรื อลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่
ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ ยงหรื อไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดงั กล่าว
2. สถาบันหรื อหน่วยงานเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงหรื อมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่ องมาจากปั จจัยต่างๆ
เช่ น คณาจารย์ นักวิจยั หรื อบุ คลากรขาดจริ ยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานหรื อ
กฎกระทรวง และเกิดเป็ นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่ อต่าง เช่น หนังสื อพิมพ์ ข่าว online เป็ นต้น
3. สถาบันหรื อหน่ วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงิ นจนทําให้ตอ้ งปิ ดหลักสู ตรหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบนั ที่เรี ยนอยูอ่ ย่างรุ นแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ่ งได้คะแนนการประเมินเป็ นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็ นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ขา้ งต้น

การไม่เข้าข่ายที่ทาํ ให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็ นศูนย์ (0) ได้แก่
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงเชิงป้ องกัน หรื อมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ ยงที่ทาํ ให้เกิดเรื่ องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน
2. เป็ นเหตุสุดวิสัย อยูน่ อกเหนือการบริ หารจัดการ (การควบคุมหรื อการป้ องกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณ์ ร้ายแรงดังกล่ าวมีความรุ นแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กําหนดไว้ล่วงหน้า

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผู้บริ หารระดับสู งและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทํางาน ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู ง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน
1.2 มี ก ารระบุ ร ายละเอี ย ดการทํา งานของคณะกรรมการหรื อ คณะทํา งาน เช่ น
นโยบายหรื อแนวทางในการดําเนิ นงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรื อคณะทํางานฯ อย่างสมํ่าเสมอ
2. มีการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ ยง และปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ ยงอย่ างน้ อย 3 ด้ าน ตามบริบทของ
สถาบัน
ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น
- ความเสี่ ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บ ัติ ง าน เช่ น ความเสี่ ย งของกระบวนการบริ ห าร
หลักสู ตร การบริ หารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ ยงด้ า นบุ ค ลากรและความเสี่ ยงด้ า นธรรมาภิ บ าล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ ยงด้านอื่นๆ ตามบริ บทของสถาบัน

2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ ยงพร้อมปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบ
หรื อสร้างความเสี ยหาย หรื อความล้มเหลวหรื อลดโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารการศึกษา
2.2 ประเด็นความเสี่ ยงที่นาํ มาพิจารณาควรมองถึ งเหตุการณ์ ในอนาคตที่มีโอกาส
เกิ ดขึ้ นและส่ งผลกระทบต่อสถาบันด้านชื่ อเสี ยง คุ ณภาพการศึกษา รวมถึงความสู ญเสี ยทางด้านชี วิต
บุคลากร และทรัพย์สินของสถาบันเป็ นสําคัญ
2.3 ปั จ จัย เสี่ ย งหรื อ ปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งอาจใช้ ก รอบแนวคิ ด ในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบตั ิงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็ นต้น
2.4 จัด ลํา ดับ ความสํ า คัญ ของปั จ จัย เสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาจากมิ ติ ข องโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและจัดลําดับความเสี่ ยงทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์ ในข้ อ 2
3.1 ระดับความเสี่ ยงอาจกําหนดเป็ นเชิ งปริ มาณ หรื อเชิ งคุณภาพที่สะท้อนถึงความ
เสี่ ยงระดับสู ง กลาง ตํ่า ได้
3.2 ควรมี ก ารกํา หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งทั้ง ในด้า นของโอกาสและ
ผลกระทบ
3.3 การประเมิ น โอกาสในการเกิ ด ความเสี่ ย ง ให้ ป ระเมิ น จากความถี่ ที่ เ คยเกิ ด
เหตุการณ์เสี่ ยงในอดีต หรื อความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปั จจัยเสี่ ยงในปั จจุบนั
3.4 การประเมิ น ผลกระทบของความเสี่ ย ง ให้ ป ระเมิ น จากความรุ น แรง ถ้ า มี
เหตุ ก ารณ์ เสี่ ย งดัง กล่ า วเกิ ดขึ้น โดยจะมี ความรุ นแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่ อมัน่ ต่อคุ ณภาพทาง
การศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็ นต้น
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ ยงทีม่ ีระดับความเสี่ ยงสู ง และดําเนินการตามแผน
4.1 จัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงเพื่อการบรรลุเป้ าหมาย โดยต้องกําหนดมาตรการ
หรื อแผนปฏิบตั ิการที่จะสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแก้ไข ลด หรื อ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความ
เสี่ ยง Treat การลดหรื อควบคุมความเสี่ ยง Transfer การโอนหรื อกระจายความเสี่ ยง และ Terminate การ
หยุดหรื อหลี ก เลี่ ยงความเสี่ ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิ ดความเสี ย หาย (ทั้งใน

รู ปแบบของตัวเงิ นและไม่ใช่ ตวั เงิ น เช่ น ชื่ อเสี ยง การฟ้ องร้องจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลหรื อความคุม้ ค่า คุณค่า)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่ อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่ าง
น้ อยปี ละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรื อผลการดําเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน
5.2 มี ก ารรายงานสรุ ป ผลการดํา เนิ น งานและประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของการ
ดํา เนิ นงาน ปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางการแก้ไ ข พร้ อ มข้อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แผนการ
ดําเนินงานต่อ
สภาสถาบัน
6. มีการนําผลการประเมิน และข้ อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ ในการปรั บแผนหรือวิเคราะห์ ความ
เสี่ ยงในรอบปี ถัดไป
แผนบริ หารความเสี่ ยงในรอบปี ถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ
ความเสี่ ยงและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ ยงใหม่จากนโยบาย หรื อสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหน่วยงานกํากับ
ตัวบ่ งชี้ที่ 12

:

การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.)

คําอธิบาย
สภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป็ นองค์ ก รหลัก ของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ ต้อ งมี บ ทบาทสํ า คัญ
ในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบ
กลไกและกระบวนการที่ เป็ นรู ป ธรรมในการบริ หารจัดการเพื่ อให้เกิ ดการกํา กับ ดู แลและขับ เคลื่ อน
สถาบันอุ ดมศึ ก ษา รวมทั้ง การควบคุ ม และตรวจสอบการดํา เนิ น งานของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาให้เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และการพัฒนาสถาบันอย่างยัง่ ยืน
การประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ในการปฏิ บ ัติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ข องสภาสถาบัน จะมุ่ ง เน้ น
การประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนิ นงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหน้า ที่ แ ละบทบาทของสภาสถาบัน การบริ หารและการจัด การตามหลัก ธรรมาภิ บ าล และ
การดําเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5
ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภาสถาบัน ทํา พัน ธกิ จ ครบถ้ ว นตามภาระหน้ า ที่ ที่ ก ํา หนดในพระราชบัญ ญัติ ข อง
สถานศึกษา
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กาํ หนดในเกณฑ์การให้
คะแนน
หมายเหตุ เป็ นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ตอ้ งประเมิน
ตัวบ่ งชี้ 13

: การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าทีข่ องผู้บริหารสถาบัน

คําอธิบาย
การประเมิ นผลตามหน้าที่ และบทบาทของผูบ้ ริ หารในการบริ หารและการจัดการให้บ รรลุ ผ ล
สําเร็ จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริ หารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุ ดมศึ กษา ประสิ ทธิ ผลของแผนปฏิ บ ัติ การประจําปี
ความสามารถในการบริ หารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผูบ้ ริ หารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรื อหลักฐานที่ แสดงรายละเอี ยดการกําหนดหรื อทบทวนนโยบายการกํากับดู แล
สถาบันอุดมศึ กษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนิ นงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และ
บทบาทของผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึกษา

2. เอกสารหรื อหลัก ฐานที่ แ สดงรายละเอี ย ดการดํา เนิ น การตามระบบการกํา กับ ดู แ ล
สถาบันอุ ดมศึก ษา โดยมีเอกสารหรื อหลัก ฐานหรื อรายงานหรื อบันทึ ก การประชุ มที่ แสดงให้เห็ นว่า
ผูบ้ ริ หารสถาบันได้กาํ หนดให้มีกระบวนการที่เป็ นรู ปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิ ดการควบคุ มและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
3. เอกสารหรื อหลัก ฐานที่ แสดงให้เห็ นว่าผูบ้ ริ หารสถาบันมี ก ารติดตามผลการดําเนิ นงาน
สํา คัญ เช่ น ระบบในด้า นนโยบายและแผน ด้า นการบริ ห ารงานบุ ค ล ด้า นการเงิ น และงบประมาณ
โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นมติสภาสถาบัน
4. เอกสารหรื อ หลัก ฐานที่ แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง นโยบายของสถาบัน ที่ ก ํา หนดให้มี ร ะบบการ
ประเมินผูบ้ ริ หารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการดําเนิ นงานตามระบบนั้น
5. รายงานการสังเคราะห์มติหรื อนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นจากการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึกษา
หมายเหตุ 1. ระดับสถาบัน ผูบ้ ริ หาร หมายถึง อธิ การบดี
2. ระดับคณะ ผูบ้ ริ หาร หมายถึ ง คณบดี หรื อผูบ้ ริ หารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มีการ
จัดการเรี ยนการสอน

องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ

การเงินและงบประมาณเป็ นสิ่ งที่สําคัญอย่างหนึ่ งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่วา่ แหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรื อเงินรายได้
ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนี ยม ค่าบํารุ งการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจยั
บริ การทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผูบ้ ริ หารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการ
ใช้ เ งิ น เพื่ อ การดํา เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บ ัติ ง านประจํา ปี ของสถาบัน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทําความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา
ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สําหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จําแนกตามกลุ่ม
สาขา รายได้ท้งั หมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์ ความรวดเร็ วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบตั ิตามภารกิจ
ทุกอย่างครบถ้วน สิ่ งเหล่านี้จะเป็ นการแสดงศักยภาพเชิงการบริ หารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้น
ถึงความโปร่ งใส ความถูกต้องใช้เม็ดเงินอย่างคุม้ ค่า มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
มาตรฐานและเอกสารที่เกีย่ วข้ อง
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบตั ิราชการของสํานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่ งชี้ท้งั สิ้น 1 ตัวบ่ งชี้ (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)

ตัวบ่ งชี้ที่ 8.1

:

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่ งเป็ นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของ
การดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณ
และการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รายงานทางการเงิ นต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิ จ โครงการ กิจกรรม
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่ คงของสถาบันได้
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มี ง บประมาณประจํา ปี ที่ ส อดคล้อ งกับ แผนปฏิ บ ัติก ารในแต่ ล ะพัน ธกิ จ และการพัฒ นา
สถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปี ละ 2
ครั้ง
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมัน่ คงของส่ วนงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด
7. ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง มี การติ ดตามผลการใช้เงิ นให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนําข้อมูล จาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ 4
หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
7 ข้อ

หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็ นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จะสอดรั บไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ตอ้ งจัดหา
สําหรับการดําเนิ นงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็ นเงินทุนที่
ต้องการใช้ ซึ่ งจะเป็ นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กล
ยุทธ์น้ นั บังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตอ้ งการใช้ว่าสามารถ
จัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรื อเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริ จาคจากหน่วยงานภายนอกหรื อศิษย์เก่า หรื อสถาบันจะต้องมี
การระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นมูลค่า รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์ ต้นทุ นของการดํา เนิ นงานด้วย เช่ น ต้นทุ นต่อหน่ วยในการผลิ ตบัณฑิ ตในแต่ล ะหลัก สู ต ร
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีแผนกลยุทธ์ ทางการเงินทีส่ อดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็ นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของ
เงินที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่ดาํ เนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ใน
การดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ซ่ ึ งจะเป็ น
งบประมาณในการดําเนิ นการตามแผน และ กําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่ งอาจจะเป็ น
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน เงินบริ จาค หรื อสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุน
ต่าง ก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปี ตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรั พยากรทางด้ านการเงิน หลักเกณฑ์ การจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2.1 มี แ นวทางการจัด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ เ หมาะสมกับ ลัก ษณะของค่ า ใช้จ่ า ยหรื อ
เงินทุนและเพียงพอ สําหรับการบริ หารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดล่วงหน้าและได้รับ
การยอมรับโดยทัว่ ไปของประชาคม ในกรณี ที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มี
การทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สําหรับการบริ หารภารกิ จ
ของสถาบันในทุกด้านให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อจะทําให้รายได้
รายจ่าย เป็ นไปอย่างเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจํ าปี ที่สอดคล้ องกับแผนปฏิบัติการในแต่ ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปี ที่
แตกต่ างกันได้แต่ อย่างไรก็ ตามหลังจากได้มี การจัดทํางบประมาณประจําปี เสร็ จแล้วก่ อนที่ ที่ จะนํา
งบประมาณประจําปี เสนอสภาสถาบันควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงิ นตามงบประมาณในด้านต่างๆ
ดังนี้
- งบประมาณประจําปี สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ การประจําปี ที่ กาํ หนดไว้ในแต่ละปี
มากน้อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ ตามพันธกิ จของสถาบันแล้ว งบประมาณประจําปี ในแต่ละพันธกิจมี
ความเพียงพอมากน้อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้ว งบประมาณประจําปี สําหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่ างเป็ นระบบ และรายงานต่ อสภาสถาบันอย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบ
ดุลอย่างเป็ นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดื อน ปี ละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่าย
แล้วสถานศึ ก ษามี ง บประมาณเหลื อเพี ย งพอ ที่ จะใช้ใ นกิ จกรรมของสถาบันในช่ วงถัดไป มี ก ารนํา
รายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริ หารของสถาบัน และสภาสถาบัน
5. มีการนําข้ อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย และวิเคราะห์ สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอย่างต่ อเนื่อง
5.1 จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบ้ ริ หาร เป็ น
รายงานที่แจ้งให้ผบู ้ ริ หารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรื อไม่และได้ใช้เงินกับกิ จกรรมใด มีผลลัพธ์
จาก การทํางานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
5.2 มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต

6. มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้ าที่ตรวจ ติดตามการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ ทสี่ ถาบันกําหนด
6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีสํานักงานตรวจเงิ นแผ่นดินเป็ นผูต้ รวจสอบภายนอก
อยูแ่ ล้วควรจัดให้มีผตู ้ รวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่
มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูต้ รวจสอบภายนอกอยูแ่ ล้วนั้น หากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้
เข้าตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี ควรจัดให้มีผตู ้ รวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี
6.2 มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรื อ รวมทั้ง ผู้
ตรวจสอบภายใน อย่างเป็ นทางการ
7. ผู้บริ หารระดับสู งมีการติดตามผลการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย และนําข้ อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
7.1 ผูบ้ ริ หารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจช่ วยใน
การติ ดตามการใช้เงิ น จัดทํา รายงานต่ างๆ ที่ เป็ นสิ่ ง จํา เป็ นที่ ผูบ้ ริ หารจะต้องทราบ และนํา ข้อมูล มา
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กาํ หนด

องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นปั จจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปั จจัยนําเข้า กระบวนการผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่ อง และมีกระบวนการจัดการความรู ้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชี้ ทั้งสิ้น 2 ตัวบ่ งชี้ (สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ สมศ. จํานวน 1 ตัวบ่งชี้)
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวบ่ งชี้ที่ 9.1

:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ ง
สถาบันต้องสร้ างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนิ นงานของ
สถาบันให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนดโดยสถาบันและ
หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน มี
การประเมินและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ ง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มนั่ ใจได้วา่ สถาบันสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์ มาตรฐานทัว่ ไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในที่ เหมาะสม และสอดคล้องกับ
พันธกิ จและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนิ นการตาม
ระบบที่กาํ หนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่ องการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดําเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมิน
คุ ณ ภาพเสนอต่ อสภาสถาบันและสํานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาตามกําหนดเวลา โดยเป็ น
รายงานที่มีขอ้ มูลครบถ้วนตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุ งการทํางาน และส่ งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มี ระบบสารสนเทศที่ ให้ขอ้ มูลสนับ สนุ นการประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ

7. มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใ้ ช้บณั ฑิต และผูใ้ ช้บริ การตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและ
มีกิจกรรมร่ วมกัน
9. มีแนวปฏิบตั ิที่ดีหรื องานวิจยั ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส่วนงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์ การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
4 หรื อ 5 หรื อ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
7 หรื อ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
9 ข้อ

ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ ระดับภาควิชา หรื อหน่ วยงานเทียบเท่ า และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
1.1 สถาบันอุ ดมศึ กษาควรพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพ ที่ เหมาะสมกับระดับ การ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็ นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กนั แพร่ หลายทั้งในระดับชาติหรื อนานาชาติ
หรื อเป็ นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกัน คุ ณ ภาพที่ นํา มาใช้ต้อ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห าร
การศึ ก ษาที่ ดาํ เนิ นการเป็ นประจํา โดยเริ่ ม จากการวางแผน การดํา เนิ นการตามแผน การตรวจสอบ
ประเมิ น และการปรั บ ปรุ ง พัฒนาเพื่ อให้ก ารดํา เนิ น ภารกิ จบรรลุ เป้ าประสงค์และมี ก ารพัฒ นาอย่า ง
ต่อเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดัน
ให้มีการประกันคุ ณภาพเกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึ ง
ระดับผูป้ ฏิบตั ิแต่ละบุคคล

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ ความสํ าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสู งสุ ดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน ต้องให้ความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุ ณภาพการศึกษาที่ชดั เจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคีท้ งั
ภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 มีหน่วยงานหรื อคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อม
ทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่ อมโยงการปฏิบตั ิงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรื อสาขาวิชา
ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรื อคณะวิชากําหนด
2.4 มี คู่ มื อคุ ณ ภาพในแต่ล ะระดับ เพื่อ กํา กับ การดํา เนิ นงานให้สู่ ก ารปฏิ บ ัติที่ เป็ น
รู ปธรรม
2.5 มี กลไกการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุน้ ให้เกิ ดการพัฒนาคุ ณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบ่ งชี้เพิม่ เติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
3.1 สถาบัน อาจกํา หนดมาตรฐานและกํ า หนดตัว บ่ ง ชี้ ที่ ใ ช้ เ ป็ นกรอบในการ
ดําเนิ นงานของสถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่ขดั กับมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรชี้วดั คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครบถ้วนทั้งปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรื อผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิที่ดีที่ใช้กาํ กับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพ
ตามเป้ าหมายของตัวบ่งชี้น้ นั ๆ และเป็ นเกณฑ์ที่นาํ ไปสู่ การปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
4. มีการดําเนิ นงานด้ านการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในที่ครบถ้ วน ประกอบด้ วย 1) การควบคุ ม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่ อสภาสถาบันและสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็ น
รายงานทีม่ ีข้อมูลครบถ้ วนตามทีส่ ํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4.1 มี ก ารดํา เนิ น การตามระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ส มบู ร ณ์
ครบถ้วน โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ

4.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนิ นงานด้านระบบคุ ณภาพ และการ
ปรับปรุ งระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทํา รายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุ ณภาพที่มีขอ้ มูลครบถ้วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา
พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่ งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่ งรายงาน
ให้ตน้ สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุ งการทํางาน และส่ งผลให้ มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้ของแผนกลยุทธ์ ทุกตัวบ่ งชี้
สถาบันหรื อคณะวิชาควรมอบหมายให้ผรู้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์นาํ ผลจาก
การประเมิ นคุ ณ ภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุ ณภาพในแต่ล ะปี ไปวิเคราะห์ และดําเนิ นการหรื อ
ประสานงานกับคณะกรรมการ / หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุ งการดําเนิ นงานในส่ วนที่
รับผิดชอบโดยตรงหรื อร่ วมรับผิดชอบ โดยมีเป้ าหมายให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปี ก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ ประกอบ
คุณภาพ
สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนิ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกัน
ได้ท้ งั ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึ งเป็ นระบบที่สามารถเชื่ อมต่อกับหน่ วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็ นต้น
7. มีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้ บัณฑิต
และผู้ใช้ บริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่ วม
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยเฉพาะผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
และผูร้ ั บ บริ ก ารตามพันธกิ จของสถาบัน เช่ น ผูร้ ั บ บริ ก ารด้า นการวิจยั หรื อ ชุ ม ชนผูร้ ั บ บริ ก ารทาง
วิช าการของสถาบัน ได้เข้า มี ม าส่ ว นร่ ว มในการประกัน คุ ณภาพ อาทิ ในรู ป แบบของการร่ ว มเป็ น
กรรมการ การร่ วมกําหนดตัวบ่งชี้ และเป้ าหมาย การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ หรื อการให้ความร่ วมมือกับ
สถาบันในการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็ นต้น

8. มีเครื อข่ ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึ กษาระหว่ างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่ วมกัน
8.1 มีการสร้ างเครื อข่ายการประกันคุ ณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่ วนของระดับ
สถาบันหรื อคณะวิชา และในส่ วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่ วมกันในเครื อข่าย มีผลการปฏิ บตั ิงานที่
ชัดเจน และมีพฒั นาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในเครื อข่าย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้ างเครื อข่าย เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาการทํางาน
ร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติทดี่ ีหรืองานวิจัยด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่ วยงานพัฒนาขึน้ และเผยแพร่ ให้
หน่ วยงานอืน่ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบตั ิที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพร่ แนวทางการประกันคุ ณภาพการศึกษา ที่เป็ นวิธีปฏิ บตั ิที่ดีให้กบั
สาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มีการวิจยั สถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา

องค์ ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
หลักการ :
การจัดการศึ ก ษามี ค วามสํา คัญ ต่อ การพัฒ นาคุ ณภาพของผูเ้ รี ย น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดย
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งในด้านการ
จัดการเรี ย นการสอน และจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ย น เพื่อสร้ า งองค์ค วามรู้ กระบวนการคิ ดวิเคราะห์
เพื่อให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ มี ท กั ษะการดํา รงชี วิตที่ เกิ ดจากการฝึ กหัด
สามารถใช้ความรู้ ให้เกิ ดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชี พ อีก ด้านหนึ่ งคือการบ่ ม
เพาะปลู ก ฝั ง ปลู ก จิ ตสํา นึ กให้ผูเ้ รี ย นมี คุณธรรม จริ ยธรรม มี ค วามรั บ ผิดชอบต่อตนเอง สัง คม และ
ประเทศชาติ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถดํารงตนอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข สถานศึกษาควรจะได้
ประสานความร่ วมมื อ กับ ทุ ก ภาคส่ ว นจัดกิ จ กรรมที่ จะมุ่ ง เน้นภารกิ จที่ จ ะก่ อให้เกิ ดผลดัง กล่ า วตาม
นโยบาย 3 ดี ( 3 D) ได้แก่ DEMOCRACY ด้านการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย DECENCY ด้านการส่ งเสริ ม
ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย และ DRUG – FREE คือด้านการสร้างภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด
DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธาและเชื่ อมัน่ ในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข รังเกียจการทุจริ ตและต่อต้านการซื้ อสิ ทธิ์ ขาย
เสี ยง
DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความดีงาม รู้จกั ผิดชอบ ชัว่ ดี มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็ นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบตั ิในการดํารงชีพสื บไป
DRUG – FREE คือ การมีความเข้าใจ รู ้จกั พิษภัยของยาเสพติดและรู ้จกั การหลีกเลี่ยง
ตัวบ่ งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
10.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2 ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้งั 3 ด้าน

ตัวบ่ งชี้ที่ 10.1
:
การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ชนิดของตัวบ่ งชี้
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
สถานศึกษามีกระบวนการบริ หารจัดการเพื่อเร่ งรัดพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยมีการวางแผนการ
จัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่ งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย และ
การติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกําหนดนโยบาย จัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
ข้ อมูลอ้ างอิงสํ าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุ นทรัพยากร สิ่ งอํานวยความสะดวก
การสร้างและพัฒนาเครื อข่าย การกํากับติดตามประเมินผลที่ชดั เจน
4. รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนําผลไปพัฒนาปรับปรุ ง
แนวปฏิบัติทดี่ ี :
1. สถานศึ ก ษาดํา เนิ นการกํา หนดนโยบาย จัดทํา แผนพัฒนาสถานศึ ก ษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. มีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน
3. ดําเนิ นการส่ งเสริ มและสนับ สนุ นทรั พยากรและสิ่ ง อํานวยความสะดวกที่ ส อดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การ มีโครงสร้างสาระการเรี ยนรู ้ แผนกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)
5. มี ก ารนํา สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและสร้ า งสรรค์น วัต กรรม/โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ
ตอบสนองนโยบาย 3 ดี (3D) ที่เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา
6. มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายให้มีส่วนร่ วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ ม
3 ดี (3D) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. มีระบบ กลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลที่ชดั เจน พร้อมรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลและการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)

เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่ งเสริ มสนับสนุ น
ทั้งทรัพยากร สิ่ งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรี ยนรู ้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิ ปไตย ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และด้านภูมิคุม้ กันภัย
จากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบตั ิงานเพื่อ
การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรื อมีนวัตกรรมส่ งเสริ มให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ
ตัวบ่ งชี้ที่ 10.2

:

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติทีjดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ งั 3 ด้าน
ผลผลิต

ชนิดตัวบ่ งชี้
:
คําอธิบายตัวบ่ งชี้
:
สถานศึ กษาได้พฒั นาคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งในด้านการจัดการเรี ยนการสอนและจัดกิ จกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน โดยประสานความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตามนโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิ ปไตย รู ้จกั สิ ทธิ และหน้าที่ของ
ตน เคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น มีวินยั มีความประหยัด มีความกตัญ�ูกตเวที ซื่ อสัตย์สุจริ ต รู้และตระหนัก
ในโทษภัยของยาเสพติด สร้ างภูมิคุม้ กันจากสิ่ งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนมีสุนทรี ยภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถดํารงตนอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข

ข้ อมูลอ้างอิงสํ าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องมีดงั นี้
1. โครงการกิ จกรรมสนับสนุ นนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย
ด้านการส่ งเสริ มให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย และด้านการสร้างภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติด
ทุกชนิด
2. รายงานผลการเข้าร่ วมโครงการของนิสิตนักศึกษา
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
-

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อ

คะแนน 4
-

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

