บทที่ 3
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิ นคุณภาพ การดาเนิ นการและหลักฐานประกอบ
1. แนวทางการพัฒ นาตัว บ่ ง ชี้ เพื่ อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
1.1 หลักการ
การพัฒนาตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ มีหลักการสาคัญ 6 ประการ คือ
1) ตัวบ่งชีพ้ ฒ
ั นาขึน้ ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านทีส่ อดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีเ่ ป็ นต้นสังกัด โดยครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ
ของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึง่ มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2) ตัว บ่ งชี้ต อบสนองเจตนารมณ์ แ ห่ งพระราชบัญ ญัติก ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542แก้ไข
เพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุด มศึก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒ ิระดับ อุด มศึกษาแห่ งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อง รวมทัง้ สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกับตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ก.พ.ร. และอัตลักษณ์ ของโครงการจัดตัง้ คณะ
ภายใต้การสังเคราะห์และลดความซ้าซ้อนของตัวบ่งชีจ้ ากทุก ๆ ระบบ
3) ตัวบ่งชีจ้ ะมีทงั ้ ตัวบ่งชีเ้ พื่อประเมินปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิ ตหรือผลลัพธ์
โดยตัวบ่ งชี้ผลผลิตและผลลัพ ธ์จะมีท งั ้ ที่ สกอ.พัฒ นาขึ้น และตัว บ่ งชี้ท่ี สมศ. และ ก.พ.ร.ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ทัง้ นี้ เพื่อความเชื่อมโยงและความเป็ นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพ
ภายในโครงการจัดตัง้ คณะและเพือ่ รองรับการประเมินภายนอกของ สมศ. และ ก.พ.ร.
4) ตัวบ่งชีม้ คี วามสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
5) จานวนตัวบ่งชีท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ นี้ได้สงั เคราะห์จากตัวบ่งชีข้ อง สกอ. จานวน 23 ตัว ตัวบ่งชีข้ อง สม
ศ. 18 ตัว และตัวชี้วดั ของ ก.พ.ร. 19 ตัว ทาเป็ นตัวบ่งชี้ เพื่ อการประกันคุณภาพภายในคณะ ได้
จานวน 41 ตัว
6) เกณฑ์ท่เี ลือกใช้ประเมินจะเป็ นเกณฑ์ท่ี สกอ. กาหนดสาหรับ สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ข
ตามนิยามทีก่ าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2 วิ ธีการเลือกและพัฒนาตัวบ่งชี้
1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
1) พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.
2545
2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.
2553
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3) กรอบแผนอุ ด มศึก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สา นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษาของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
10) คู่มอื การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา พ.ศ.
2553
11) คู่ ม ื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ร าชการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
1.2.2 วิเคราะห์ แ ละประมวลข้อ มู ล จากเอกสารต่ า งๆ ที่เกี่ย วข้อ งในข้อ 1.2.1 เพื่อ น ามา
ตรวจสอบและทาความเข้าใจตัวบ่งชี้ ของสกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และกาหนดตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์ ของ
คณะ
1.2.3 กาหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ทีเ่ ป็ นตัวบ่งชี้ด้านปั จจัยนาเข้า
ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2.4 ตัว บ่ งชี้ท่ีก าหนดประเมิน ในปี ก ารศึก ษา ยังคงแบ่ ง เป็ น 2 ประเภท คือ ตัว บ่ งชี้เชิง
คุณภาพและตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณ แต่เกณฑ์การให้คะแนนจะแตกต่างจากเดิมบ้าง ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ มีการระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็ นข้อ ๆ กาหนดเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชีเ้ ป็ น 5 ระดับ มีคะแนนตัง้ แต่ 1 ถึง 5 (เดิมมีคะแนน 0 – 3 ) การประเมินจะนับจานวนข้อและ
ระบุว่าผลการดาเนิ นงานได้กี่ข้อ (ส่วนใหญ่ไม่ได้กาหนดคาว่า “ข้อแรก”) ได้คะแนนเท่ าใด แต่ กรณี ที่
ไม่ดาเนิ นการใด ๆ หรือดาเนิ นการไม่ครบที่ จะได้ 1 คะแนน ยังให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
2) ตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลีย่ กาหนดเกณฑ์การประเมิ น
เป็ นคะแนนระหว่ าง 1 ถึ ง 5 โดยเป็ นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิ ยม) มี สูตรสาหรับการแปลงผลการ
ดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ (ซึง่ อยูใ่ นรูปร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ) เป็ นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์
โดยทีแ่ ต่ละตัวบ่งชีจ้ ะกาหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยทีค่ ดิ เป็ นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น
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ตัวอย่างที่ 1 กาหนดร้อยละ 100 เป็ นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีไ้ ด้รอ้ ยละ 75.51
75.51
คะแนนทีไ่ ด้
=
x 5 = 3.78
100
ตัวอย่างที่ 2 กาหนดร้อยละ 85 เป็ นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีไ้ ด้รอ้ ยละ 34.62
คะแนนทีไ่ ด้

=

34.62
x 5 = 2.04
85

ตัวอย่างที่ 3 กาหนดค่าเฉลีย่ คือ จานวนเงินวิจยั ต่ออาจารย์และนักวิจยั 200,000 บาท เป็ นคะแนน 5
ผลการดาเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน
คะแนนทีไ่ ด้

=

152,500.35
x 5 = 3.81
200,000

ตัวอย่างที่ 4 กาหนดร้อยละ 90 เป็ นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีไ้ ด้รอ้ ยละ 92.08
คะแนนทีไ่ ด้

=

92.08
x 5
90

=

5

หลักการคานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ เป็ นคะแนน สรุปได้ดงั นี้
1) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนน
5 จะได้คะแนน 5
2) ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนน 5 คานวณ
คะแนนทีไ่ ด้ดงั นี้
คะแนนทีไ่ ด้ =

ค่ำรอยละหรื อค่ำเแลี่ยท่ไดจำ
กกำรดำเนิ นกำร
x5
ค่ำรอยละหรื อค่ำเฉลี่ยท่กำหนด
ใหเป็ นคะแนนเต็ม5ของตัวบ่งชีีนั้นๆ

ข้อปฏิบตั เิ รือ่ งจุดทศนิยม
การคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ ง โดยการปั ด
ทศนิยมตาแหน่ งที่ 3 ตามหลักการปั ดทศนิยม (ตัง้ แต่เลข 5 ขึน้ ไปปั ดขึน้ ) เช่น 72.364 เป็ น 72.36
3.975 เป็ น 3.98
1.2.6 ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิน ตัว บ่ งชี้เป็ น 5 ระดับ มีค ะแนนตัง้ แต่ 1 ถึง 5 กรณี ท่ีไม่
ดาเนินการใด ๆ หรือดาเนินการไม่ครบทีจ่ ะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน
ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
2. คาชี้แจงอื่นๆ ในการนาตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน
1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะฯ จะใช้ตวั บ่งชี้คุณภาพ 41 ตัว ในการ
ประเมิ นคุณภาพ
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ สาขาวิ ชา
3) การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็ นการประเมินในรอบปี การศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ตัวบ่งชี้ท่ี
4.3 และตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 คณะเลือกประเมินตามปี งบประมาณ ทัง้ นี้จะใช้วงรอบปี งบประมาณประเมิน
สาหรับปี ต่อ ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ พ.ศ.ของปี งบประมาณทีต่ รงกับปี การศึกษาทีป่ ระเมิน สาหรับ
ตัวบ่งชีข้ องสมศ. จะใช้รอบปี ตามที่ สมศ. กาหนด ส่วนตัวชีว้ ดั ของ ก.พ.ร. ใช้วงรอบปี งบประมาณ ทุก
ตัว
4) อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มสี ญ
ั ญาจ้างกับ คณะฯทัง้ ปี
การศึกษา ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของคณะฯ นักวิจยั ประจา หมายถึง ข้าราชการ
หรือพนั ก งาน หรือบุ คลากรที่ม ีส ัญ ญาจ้า งกับ สถาบัน อุด มศึก ษาทัง้ ปี ก ารศึก ษา ที่ม ีต าแหน่ งเป็ น
เจ้าหน้าทีว่ จิ ยั หรือนักวิจยั การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา จะนับระยะเวลาการทางาน
ดังนี้
9 - 12
เดือน
คิดเป็ น 1 คน
6 เดือนขึน้ ไปแต่ไม่ถงึ 9 เดือน
คิดเป็ น 0.5 คน
น้อยกว่า 6
เดือน
ไม่นามานับ

3. นิ ยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
กระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด
เป็ นกระบวนการจัดการศึกษาทีต่ อ้ งเน้นให้ผเู้ รียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง หรือ
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รวมทัง้ มีการฝึ กและปฏิบ ัติในสภาพจริงของการทางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรีย นกับ สังคมและการ
ประยุก ต์ใช้ มีก ารจัด กิจ กรรมและกระบวนการให้ผู้เรีย นได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
สร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆนอกจากนี้ตอ้ งส่งเสริมให้ผเู้ รีย นสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
โดยสะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิ ชา หรือเลือกทาโครงงานหรือชิ้นงานใน
หัวข้อที่ สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานัน้ ๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ นระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ซึง่ มุ่งพัฒนา
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวติ และทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น
1) การเรียนรูจ้ ากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรียนรูเ้ ป็ นรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรียนรูแ้ บบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรูแ้ บบแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง (Self-Study)
5) การเรียนรูจ้ ากการทางาน (Work-based Learning)
6) การเรียนรูท้ เ่ี น้นการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
7) การเรียนรูท้ ใ่ี ช้วธิ สี ร้างผลงานจากการตกผลึกทางปั ญญา (Crystal-based Approach)
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืน ของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิบ ัติการ ผลลัพ ธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุ นเป้ าประสงค์ท่สี าคัญของ
โครงการจัด ตัง้ คณะ (organization-wide goal) การบู ร ณาการที่ม ีป ระสิท ธิผ ล เป็ นมากกว่ า ความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบ
การจัดการ ผลการดาเนินการมีความเชือ่ มโยงกันเป็ นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การให้ บริ การทางวิ ชาการแก่ สงั คม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สงั คมภายนอก
คณะ หรือเป็ นการให้บริการทีจ่ ดั ในคณะโดยมีบคุ คลภายนอกเข้ามาใช้บริ การ
การให้อานาจในการตัดสิ นใจ หมายถึง การให้อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบตั แิ ก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับงาน เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานวิ จยั หมายถึง ผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้มกี ารศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ ระเบียบวิธวี จิ ยั ที่ม ี
ระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปั ญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใ้ หม่ ตลอดจนถึงการ
ประดิษ ฐ์คิด ค้น ที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้น คว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจน
สรุปผลอย่างเป็ นระบบ
งานวิ จ ยั ที่ ได้ รบั การตี พิ ม พ์ระดับ ชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจ ัย ที่ได้รบั การตีพ ิม พ์ ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มชี ่อื ปรากฏในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation Index Centre (TCI)
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หรือวารสารวิช าการที่ย อมรับ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา (สกอ.) ให้เป็ น วารสาร
ระดับชาติรวมทัง้ การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติ
งานวิ จยั ที่ ได้รบั การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
ในวารสารวิช าการ (Journal) ที่ป รากฏในฐานข้อ มู ล สากล เช่ น ฐานข้อ มู ล ISI Web of Science
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูล สากลอื่น ๆ ที่ย อมรับ ในศาสตร์นัน้ ๆ หรือวารสาร
วิชาการที่ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็ นวารสารระดับนานาชาติ
รวมทัง้ การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ
การเผยแพร่ผลงานวิ จยั ในที่ ประชุมวิ ชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจยั ในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุ ม (Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจัด ท ารายงานฯ หรือ คณะกรรมการจัด ประชุ ม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณ วุฒ ิระดับ ปริญ ญาเอก หรือผู้ทรงคุณ วุฒ ิท่มี ีผลงานเป็ น ที่
ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผปู้ ระเมินบทความทีเ่ ป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขานัน้ จากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ
การเผยแพร่ผลงานวิ จยั ในที่ ประชุมวิ ชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจยั
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุ ม (Proceedings) โดยมีก องบรรณาธิก ารจัด ท ารายงานฯ หรือ คณะกรรมการจัด ประชุ ม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณ วุฒ ิระดับ ปริญ ญาเอก หรือผู้ทรงคุณ วุฒ ิท่มี ีผลงานเป็ น ที่
ยอมรับ ในสาขาวิช านั ้น ๆ จากต่ า งประเทศอย่ า งน้ อ ยร้อ ยละ 25 และมีผู้ป ระเมิน บทความที่เป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขานัน้ จากต่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานทางศิลปะทีม่ กี ารศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มวิชา
ทางศิลปะ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง
(Performing Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International
Standard Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจติ รศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ โดยเป็ นผลงานทีแ่ สดงออกถึงแนวคิด แนวทางการทดลอง เพือ่ ให้เกิดผลงานใน
มิตใิ หม่ หรือเป็ นการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพือ่ เป็ นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะงานสร้างสรรค์ยงั ครอบคลุมไปถึงสิง่ ประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะ
เฉพาะทางทีม่ คี ณ
ุ ค่าและคุณประโยชน์เป็ นทีย่ อมรับในวงวิชาชีพ
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งานสร้างสรรค์ที่ เผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอผลงานทางศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ
ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฎศิล ป์ ฯลฯ ที่เป็ น ผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรือกลุ่ม เป้ าหมาย โดยมีการ
จัดการการนาเสนอในระดับชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธกี ารทีย่ อมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รบั การ
สนับสนุนจากองค์กร สมาคมทีเ่ กีย่ วข้องและมีชอ่ื เสียงในระดับประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ เผยแพร่ระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอผลงานทางศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ
ผลงานศิล ปะ ดนตรี นาฎศิล ป์ ฯลฯ ที่เป็ นผลงานวิช าการสู่ ส าธารณะหรือ กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยมี
การจัดการการนาเสนอในระดับนานาชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธกี ารทีย่ อมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รบั
การสนับสนุนจากองค์กร สมาคมทีเ่ กีย่ วข้องและมีชอ่ื เสียงในระดับนานาชาติ
แหล่งเผยแพร่ที่มีคุณภาพ หมายถึง สถานทีส่ าหรับการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการหรือ จัดการ
แสดงซึ่งเป็ นการน าเสนอผลงานจากงานสร้างสรรค์ สู่สาธารณะหรือกลุ่ มเป้ าหมาย โดยประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ ดังต่อไปนี้
๑. ต้องเป็ นหอศิลป์ ระดับสถาบันการศึกษา
๒. หอศิลป์ ขององค์กรหรือสมาคมจะต้องเป็ นสถานทีจ่ ดั การแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมี
คณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ เพือ่ ดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
๓. แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติตอ้ งได้รบั การยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือ
เป็ นโครงการความร่วมมือทางศิลปะระหว่างประเทศ
๔. มีคณะกรรมการพิจารณาการกลันกรองคั
่
ดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมี
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับ เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปิ น ระดับ ชาติ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และนักวิชาการทีไ่ ด้รบั การยอมรับในวงวิชาการ
๕. ศิลปะทีไ่ ม่ตอ้ งการแสดงทีห่ อศิลป์ จะต้องมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล
โดยผลงานทีจ่ ดั แสดงต้องได้รบั การยอมรับจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นวงวิชาการ หรือหลักฐานทีแ่ สดงกิจกรรม
การดาเนินการอย่างเป็ นระบบและมีคุณภาพ ของการแสดงทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ เช่น การแสดงพื้นบ้าน
ดนตรี ดุรยิ างค์ศลิ ป์ และนาฏศิลป์ นอกสถานที่ (Street Perfromance) เป็ นต้น
งานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ ประโยชน์ หมายถึง งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่ไี ด้นาไปใช้
ประโยชน์ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ท่ีร ะบุ ไว้ในโครงการ โครงการวิจ ัย และรายงานการวิจ ัย อย่ า งถู กต้อ ง
สามารถน าไปสู่การแก้ปัญ หาได้อย่างเป็ นรูปธรรม มี ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กบั
กลุ่มเป้ าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ ได้จริงอย่างชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ทีส่ ามารถนาไปสูก่ ารแก้ปัญหาได้
อย่างเป็ นรูปธรรม มีดงั นี้
๑. การใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิง สาธารณะ เช่ น ผลงานวิจ ัย ที่ น าไปใช้ ใ ห้ เ กิด ประโยชน์ แก่
สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ทีท่ าให้คุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจของประชาชนดีขน้ึ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ดา้ น
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สาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถชี วี ติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นต้น
๒. การใช้ประโยชน์ ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจยั เชิงนโยบายในการนาไป
ประกอบเป็ นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็ นต้น
๓. การใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิ ช ย์ เช่น งานวิจยั หรืองานสร้า งสรรค์ท่ีน าไปสู่การพัฒ นา
สิง่ ประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซง่ึ ก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต เป็ นต้น
๔. การใช้ประโยชน์ ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็ นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ
จิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะทีน่ าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึง่ ได้มกี ารศึกษา
และการประเมินไว้
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการรับรองการนางานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์มาใช้ ประโยชน์ หมายถึง
หน่ ว ยงานหรือ องค์ ก รภายนอกสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ที่ ม ี ก ารน า งานวิจ ัย หรือ งานสร้า งสรรค์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็ นเอกสารหลักฐานทีช่ ดั เจน พร้อมทัง้ ระบุผล
ของการนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิ ช าการที่ ไ ด้ ร ับ รองคุ ณ ภาพ หมายถึ ง บทความวิช าการ ต ารา หรือ หนั ง สือ ที่ ผ่ า น
กระบวนการกลันกรองและได้
่
รบั การรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า
ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็ นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตารา (Textbook) หรือหนังสือ
(Book) ต้องเป็ นผลงานทีผ่ า่ นกระบวนการกลันกรองผลงานก่
่
อนตีพมิ พ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บทความวิ ชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการทีเ่ รียบเรียงอย่างเป็ นระบบ มีขอ้ ความรู้ท่ี
สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีทไ่ี ด้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจยั โดยจัดทาใน
รูปของบทความเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทีม่ คี ุณภาพซึง่ มีผตู้ รวจอ่าน
- ตารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็ นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนอง
เนื้ อ หาทัง้ หมดของรายวิช าหรือ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของวิช าหรือหลัก สู ต รก็ได้ โดย มีก ารวิเคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการทีเ่ ขียนขึน้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือ
ผูอ้ ่านทัวไป
่ โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือต้องนามาประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทัง้ นี้จะต้องเป็ นเอกสารทีเ่ รียบเรียงขึน้ อย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่
มันคงและให้
่
ทศั นะของผูเ้ ขียนทีส่ ร้างเสริมปั ญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วเนื่อง
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จรรยาบรรณนั ก วิ จ ยั หมายถึง หลัก เกณฑ์ ค วรประพฤติป ฏิบ ัติข องนั ก วิจ ัย ทัว่ ไป เพื่อ ให้ก าร
ดาเนินงานวิจยั ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการทีเ่ หมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิ ์ศรีและเกียรติภมู ขิ องนักวิจยั ดังนี้
1) นักวิจยั ต้องซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นั ก วิจ ัย ต้ อ งตระหนั ก ถึง พัน ธกรณี ในการท าวิจ ัย ตามข้อ ตกลงที่ท าไว้ก ับ หน่ ว ยงานที่
สนับสนุนการวิจยั และต่อหน่วยงานทีต่ นสังกัด
3) นักวิจยั ต้องมีพน้ื ฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการทีท่ าวิจยั
4) นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิง่ ทีศ่ กึ ษาวิจยั ไม่ว่าจะเป็ นสิง่ มีชวี ติ หรือไม่มชี วี ติ
5) นักวิจยั ต้องเคารพศักดิ ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ทใ่ี ช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั
6) นักวิจยั ต้องมีอสิ ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขัน้ ตอนของการทาวิจยั
7) นักวิจยั พึงนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบ
8) นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ น่ื
9) นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติทอ่ี าจารย์และ
บุ คลากรสายสนับ สนุ น พึงปฏิบ ัติเพื่อรักษา ส่งเสริม เกีย รติคุณ ชื่อเสีย ง และฐานะของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุ นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง
มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพ่ งึ มีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมันในหลั
่
กการ 6 ประการ คือ 1) ยึด
มันและยื
่
นหยัดในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรม 5) มุง่ ผลสัมฤทธิ ์ของงาน 6)
ไม่ใช้อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ
1) จรรยาบรรณต่ อ ตนเอง 2) จรรยาบรรณต่ อ วิ ช าชี พ 3) จรรยาบรรณต่ อ การปฏิ บ ั ติ ง าน 4)
จรรยาบรรณต่อหน่ วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 7)
จรรยาบรรณต่อผูร้ ่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผูร้ บั บริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน
และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม
นักวิ จยั ประจา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรทีม่ สี ญ
ั ญาจ้างกับ โครงการจัดตัง้ คณะ
ทัง้ ปี การศึกษา ทีม่ ตี าแหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีว่ จิ ยั หรือนักวิจยั
นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ยบเท่ า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค

- สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปี การศึกษา (18 หน่วย
กิต ต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ โครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :
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ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปี การศึกษา (12 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค - สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปี การศึกษา(15 หน่วยกิต
ต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปี การศึกษา
(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
ขัน้ ตอนการคานวณค่า FTES มีดงั นี้
1) คานวณค่าหน่ วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คอื ผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่ วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิ ดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปี การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิม่ -ถอน)
โดยมีสตู รการคานวณ ดังนี้
SCH = ∑ nici
เมือ่ ni = จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2) คานวณค่า FTES โดยใช้สตู รคานวณดังนี้
FTES =

SCH
จำนวนหน่วย กิตต่อปกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรลงทะเบียนในระดัปริ
บ ญญำนั้นๆ

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาทีเ่ รียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยโครงการ
จัดตัง้ คณะได้มกี ารคานวณเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนเป็ นการพิเศษ
นักศึกษาภาคพิ เศษ หมายถึง นักศึกษาทีเ่ รียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยโครงการ
จัดตัง้ คณะมิได้นบั ว่าการสอนดังกล่าวเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบั การสอนของอาจารย์เป็ นการพิเศษ
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี หมายถึง วิธปี ฏิบตั ิ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ท่ี าให้องค์การประสบความสาเร็จ หรือสู่
ความเป็ นเลิศตามเป้ าหมาย เป็ นทีย่ อมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ ๆ มีหลักฐานของความสาเร็จ
ปรากฏชัด เจน โดยมีการสรุป วิธีป ฏิบ ัติ หรือขัน้ ตอนการปฏิบ ัติ ตลอดจนความรูแ้ ละประสบการณ์
บันทึกเป็ นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่ ม คนต่ า ง ๆ ที่ได้ร บั ผลกระทบ หรือ อาจได้ ร บั
ผลกระทบจากการดาเนินการและความสาเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสียทีส่ าคัญ
เช่น นักศึกษาผูป้ กครอง สมาคมผูป้ กครอง ผูป้ ฏิบตั งิ าน คู่ความร่วมมือทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ น
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ทางการคณะกรรมการกากับดูแลคณะ/หน่ วยงานในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษา
อืน่ ๆ องค์การทีท่ าหน้าทีก่ ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การทีใ่ ห้เงินสนับสนุน ผูเ้ สียภาษี ผูก้ าหนดนโยบาย ผู้
ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิน่ และชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของส่วนงานโดยทัวไปมั
่
กใช้เวลา 5 ปี เป็ น แผนที่กาหนดทิศ
ทางการพัฒ นาของหน่ ว ยงาน แผนกลยุ ท ธ์ ป ระกอบไปด้ ว ยวิส ัย ทัศ น์ พั น ธกิ จ เป้ าประสงค์
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของส่วนงานควร
คลอบคลุมทุกภารกิจของส่วนงาน มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้ าหมาย
ของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์ โดยหน่ วยงานนาแผนกลยุทธ์มา
จัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
แผนปฏิ บตั ิ การประจาปี หมายถึง แผนระยะสัน้ ทีม่ รี ะยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี เป็ นแผนที่
ถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ล งสู่ภ าคปฎิ บ ัติ เพื่อ ให้เกิด การด าเนิ น งานจริง ตามกลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ย
โครงการหรือกิ จกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ะต้องดาเนินการในปี นนั ้ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการหรือกิ จกรรม ค่าเป้ าหมายของตัวบ่งชีเ้ หล่านัน้ รวมทัง้ มีการระบุ
ผู้รบั ผิ ดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่
ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ ชดั เจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งานทีม่ ีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามทีต่ อ้ งการ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทัวกั
่ นไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์หรือโดยวิ ธีการอื่ น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปั จจัย
นาเข้า กระบวนการ ผลผลิ ตและข้อมูลป้ อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่ งที่ ทาให้ ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนิ นอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์การ หน่ วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็ นผู้ดาเนิ นงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบทีท่ าหน้าทีใ่ นการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทาการประมวลผลรวมทัง้
การวิ เคราะห์เพื่อจัดทาเป็ นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และนาส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิ ได้รบั สารสนเทศ
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมี คอมพิ วเตอร์ รวมทัง้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
เป็ นเครื่องมือสนับสนุนการทางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภท
ในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทัง้ นี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทางานทีแ่ ตกต่าง
กันออกไป
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วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็ นวารสารระดับชาติ และมีช่อื ปรากฏในบัญชีรายชื่อทีเ่ ผยแพร่โดยสานักงานฯ
หรือวารสารวิชาการ ทีม่ ชี อ่ื ปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดับ นานาชาติ หมายถึง วารสารวิช าการ(Journal) ที่ป รากฏในฐานข้อ มูล สากล เช่ น
ฐานข้อ มู ล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art
and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอืน่ ๆ ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
ในศาสตร์นัน้ ๆ หรือวารสารวิชาการทีย่ อมรับโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้
เป็ นวารสารระดับนานาชาติ และมีชอ่ื ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ทีเ่ ผยแพร่โดยสานักงานฯ
หน่ วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่ วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทงั ้ ภาครัฐและเอกชน
หลักธรรมาภิ บาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการทีด่ ี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทงั ้ ภาครัฐ
และเอกชนธรรมทีใ่ ช้ในการบริหารงานนี้มคี วามหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มคี วามหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านัน้ แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรม
ทัง้ ปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบ ัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ
แทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็ นต้น
หลักธรรมาภิบ าลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลัก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบ ัติร าชการที่บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
เป้ าหมายของแผนการปฏิบตั ริ าชการตามทีไ่ ด้รบั งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับ ส่ว นราชการหรือหน่ วยงานที่ม ีภ ารกิจ คล้ายคลึงกัน และมีผ ลการปฏิบ ัติงานในระดับ ชัน้ น าของ
ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบตั ริ าชการจะต้องมีทศิ ทางยุทธศาสตร์ และ
เป้ าประสงค์ท่ชี ดั เจน มีกระบวนการปฏิบ ัติงานและระบบงานที่เป็ น มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
2) หลักประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลทีด่ ที ม่ี ี
การออกแบบกระบวนการปฏิบ ัติงานโดยใช้เทคนิ คและเครื่องมือการบริห ารจัด การที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทัง้ ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบตั ริ าชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการทีส่ ามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด และสร้างความเชื่อมัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผูร้ บั บริการ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ คี วามหลากหลายและมีความแตกต่าง
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4) หลักภาระรับผิ ดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่
และผลงานต่อเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนัน้ ควรอยู่ในระดับทีส่ นองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทัง้ การแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปั ญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชีแ้ จงได้
เมื่อมีขอ้ สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรูท้ กุ ขัน้ ตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการทีข่ า้ ราชการ ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปั ญหา
หรือประเด็นที่สาคัญทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปั ญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ ส่วนการพัฒนา
7) หลั ก การกระจายอ านาจ (Decentralization) คื อ การถ่ า ยโอนอ านาจการตั ด สิ น ใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่ วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิน่ ) และภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอสิ ระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิม่ ผลิตภาพเพื่อผลการ
ดาเนินงานทีด่ ขี องส่วนราชการ
8) หลักนิ ติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รบั การปฏิบตั แิ ละได้รบั บริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มกี ารแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิน่ กาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรมและอืน่ ๆ
10) หลักมุ่งเน้ นฉั นทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทัวไปภายในกลุ
่
่มผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รบั ประโยชน์ และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มขี ้อ
คัดค้านทีย่ ุตไิ ม่ได้ในประเด็นทีส่ าคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็ นต้องหมายความว่าเป็ นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์
หลักสูตรสาขาวิ ชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทงั ้ หมดทีผ่ เู้ รียนต้องศึกษาเพือ่ ให้ได้รบั การ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพทีก่ าหนดตามกฎหมาย
อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรทีม่ สี ญ
ั ญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ปี
การศึกษา ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
4. องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิ น
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนิ นการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงเป็ น
หน้าทีท่ ส่ี ถาบันจะกาหนดวิสยั ทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ให้ชดั เจนและสอดคล้องกับ
ปรัช ญา ปณิ ธาน กฎหมาย และจุด เน้ น ของสถาบัน ที่สนับ สนุ น ภารกิจของสถาบัน อุด มศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
ตลอดจนสอดคล้อ งกับ กรอบแผนอุด มศึก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการ
เปลีย่ นแปลงของกระแสโลกในกระบวนการกาหนดวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิ ดโอกาสให้
มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ทก่ี าหนดแล้วให้
รับทราบทัวกั
่ นทัง้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผูท้ ม่ี สี ่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผูป้ กครอง ชุมชน
ผูใ้ ช้บริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2) พระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สา นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษ าแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8) หลักการอุดมศึกษา
9) มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.1.1 ผลการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1)
1.1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2)
1.1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (สมศ. 17)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ มีพนั ธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจยั การ
บริก ารทางวิช าการแก่ ส ังคม และการท านุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม ในการด าเนิ น พัน ธกิจ หลัก
มหาวิทยาลัยจาเป็ นต้องมีการกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
มหาวิท ยาลัย ด าเนิ น การสอดคล้ อ งกับ อัต ลัก ษณ์ ห รือ จุ ด เน้ น มีคุ ณ ภาพ มีค วามเป็ นสากล และ
เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น ดังนัน้ มหาวิทยาลัยต้องกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์และแผนดาเนินงานเพือ่ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒ นาแผนกลยุทธ์ นอกเหนื อจากการพิจารณาอัตลักษณ์ หรือจุด เน้ น ของ
มหาวิท ยาลัย แล้ว จะต้องค านึ งถึงหลักการอุด มศึกษา กรอบแผนอุด มศึก ษาระยะยาว มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ยุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ ของ
ชาติ ร วมถึ ง ทิ ศ ทางการพัฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ และการ
เปลีย่ นแปลงของกระแสโลก ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ เป็ นที่
ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทส่ี อดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และได้รบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเป็ นแผนทีเ่ ชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
มหาวิท ยาลัย กรอบแผนอุด มศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒ นา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสูท่ กุ หน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตวั บ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ ารประจา ปี และค่าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี อย่างน้อยปี ละ 2
ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และ
รายงานผลต่อผูบ้ ริหารและสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
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เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 1.1.1 : ผลการบริ หารมหาวิ ทยาลัยให้เกิ ดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1)
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บาย
สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจยั เพือ่ สร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สงั คมและการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดสถาบันอุดมศึกษา
จึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย นาไปสู่การกาหนดเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้
แผนพัฒนาคุ ณภาพของมหาวิทยาลัยแต่ ละแห่ งที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์ และ
วัตถุประสงค์
เกณฑ์การพิ จารณา
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบตั งิ านที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียนและบุคลากรในการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ทก่ี าหนดอย่าง
ครบถ้วน 3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัยทีส่ อดคล้องกับอัต
ลักษณ์ไม่ต่าว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบทีเ่ ป็ นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ได้รบั การยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับอัตลักษณ์
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
ปฏิบตั ไิ ด้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบตั ไิ ด้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบตั ไิ ด้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบตั ไิ ด้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบตั ไิ ด้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
หลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รางวัล หรือการได้รบั การยกย่องว่าแบบอย่างในการปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางัล ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้น
ตัวบ่งชี้ 1.1.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิ ตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2)
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
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คาอธิ บาย
สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจยั
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สงั คมและการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม การจัด
สถาบันอุดมศึกษาจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย นาไปสู่การกาหนดเป้ าหมายและ
แผนการปฏิบ ัติงาน รวมทัง้ แผนพัฒ นาคุณภาพของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่จะสร้างองค์ความรู้ให้
สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์
วิ ธีการคานวณ
ผลรวมของค่ าคะแนนที่ ได้ จ ากการประเมิ น บัณ ฑิ ต ที่ มีคุณ ลัก ษณะตามอัต
ลักษณ์
จานวนบัณฑตที่ ได้รบั การประเมิ นทัง้ หมด
เกณฑ์การประเมิ น :
ใช้คา่ เฉลีย่ ของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็ นตัวแทนของผูส้ าเร็จการศึกษาทัง้ ในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 35 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมทัง้ แผนกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบตั งิ านประจาปี ของมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
3. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึง่ แสดงให้
เห็นถึงผลการดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานทีส่ อดคล้องกับปรัชญา วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 2 การผลิ ตบัณฑิ ต
หลักการ
พันธกิจทีส่ าคัญทีส่ ุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผเู้ รียนมีความรูใ้ นวิชาการและวิชาชีพ มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรทีก่ าหนด การเรียนการสอนใน
ยุคปั จจุบนั ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ดังนัน้ พันธกิจดังกล่าวจึง
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริม่ ตัง้ แต่การกาหนดปั จจัยนาเข้าทีไ่ ด้
มาตรฐานตามทีก่ าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ทม่ี ปี ริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมี
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กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนทีอ่ าศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้
ภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ทีใ่ ช้
ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนา
อาจารย์ (ค) สื่อการศึก ษาและเทคนิ ค การสอน (ง) ห้อ งสมุ ด และแหล่ งการเรีย นรู้อ่นื (จ) อุป กรณ์
การศึก ษา (ฉ) สภาพแวดล้อ มในการเรีย นรู้แ ละบริก ารการศึก ษา (ช) การวัด ผลการศึก ษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนั ก ศึก ษา (ซ) องค์ ป ระกอบอื่น ตามที่แ ต่ ล ะสถานศึก ษาระดับ อุ ด มศึก ษาเห็ น สมควร ตามที่
กฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กาหนด
มาตรฐานและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สา นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ ง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพ่ งึ มีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบ ัติต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10.เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ อุ ด มศึก ษา พ.ศ. 2548 ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
11.มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
12. กรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ร าชการตามค ารับ รองการปฏิ บ ั ติ ร าชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2554
ตัวบ่งชี้ จานวน 16 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจาทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
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2.3 อาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.5.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (ก.พ.ร. 5.2)
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.7.1 ร้อยละของนักศึกษาทีส่ อบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้ วามสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ก.พ.ร. 4.1.3)
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษา
2.8.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.1
ก.พ.ร. 4.1.1)
2.8.2 ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2)
2.8.3 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รบั การตีพ ิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ. 3 ก.พ.ร. 4.1.2)
2.8.4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาเอกที่ได้รบั การตีพ ิม พ์ (สมศ. 4
ก.พ.ร. 4.1.2)
2.8.5 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14)
2.8.6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (ก.พ.ร. 5.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัย มีหน้ าที่พฒ
ั นาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิ ธาน วิสยั ทัศน์
พันธกิจและความพร้อมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณ ภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริห ารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
เกณฑ์มาตรฐาน:
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี าหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด
2. มีระบบและกลไกการปิ ด หลักสูตรตามแนวทางปฏิบ ัติท่กี าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด
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3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (การด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไม่มปี ระกาศมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชีก้ ลางทีก่ าหนด
ในภาคผนวก ก) ส าหรับ หลักสูตรสาขาวิช าชีพ ต้องได้รบั การรับ รองหลักสูตรจากสภาหรือองค์ก ร
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
(หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงทีย่ งั ไม่ได้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี การศึกษา 2555 ให้ยดึ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มกี ารดาเนินการได้ครบถ้วนทัง้ ข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาทีจ่ ดั การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้ อยตามกรอบ
เวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีท้ ก่ี าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มกี ารดาเนินการได้ครบถ้วนทัง้ ข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาทีจ่ ดั การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ
4กรณีหลักสูตรทีด่ าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับ
ให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชีใ้ นข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชีแ้ ละทุกหลักสูตร
หมายเหตุ :
1. การนั บ หลัก สูต รปริญ ญาโทแผน ก และปริญ ญาเอก ให้นั บ หลัก สูต รที่ม ีนั ก ศึก ษา
ลงทะเบียนเรียนในรอบปี การศึกษาทีท่ าการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทัง้ หมดให้นับหลักสูตรที่
ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เปิ ดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรทีง่ ดรับนักศึกษา แต่ไม่นบั รวมหลักสูตร
ทีส่ ภาสถาบันอนุมตั ให้ปิดดาเนินการแล้ว
2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่
หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิ ดหลักสูตร และคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบบริหารหลักสูตรให้
เป็ นไปตามรายละเอียดหลักสูตรทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ ซึง่ อาจเป็ นชุดเดียวกันทัง้ หมดหรือต่างชุดก็
ได้
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : อาจารย์ประจาที่ มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: ปัจจัยนาเข้า
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็ นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่ม ี
ความรูค้ วามสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบตั พิ นั ธกิจสาคัญของมหาวิทยาลัยในการ
ผลิตบัณ ฑิต ศึกษาวิจยั เพื่อการติดตามความก้าวหน้ าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนัน้
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีอาจารย์ท่มี ีระดับ คุณ วุฒ ิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยเกณฑ์การประเมิน : มหาวิทยาลัยสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมิ นจาก 2
แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
2) แปลงค่าการเพิม่ ขึน้ ของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก เปรียบเทียบ
กับปี ทผ่ี า่ นมาเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์สาหรับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 30 ขึน้ ไป หรือ
2) ค่าการเพิม่ ขึน้ ของร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกเปรียบเทียบ กับปี ท่ี
ผ่านมา ทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
จำนวนอำจำร ย์ประจำท่ มคุณวุฒิร ะดับปริ ญญำเอก
=
x100
จำนวนอำจำร ย์ประจำทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =

รอยละของอำจำรย์ประจ ีำท่มคุณีุวฒิปริ ญญำเ
อก
x5
รอยละของอำจำรย์ประจ ีำท่มคุณีุวฒิปริ ญญำเ
อกท่กำหนดใหเป็ นคะแนนเต็ม5

หรือ
1. ค่าการเพิม่ ขึน้ ของร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่าน
มาเท่ากับร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกในปี ทป่ี ระเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์
ประจาทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกในปี กอ่ นหน้าปี ทป่ี ระเมิน
2. แปลงค่าการเพิม่ ขึน้ ของร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ท่ี
ผ่านมา ทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
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คะแนนทีไ่ ด้ =

ค่ำกำรเพิมขึ
ปริ ญญำเอก
เทยบกับปท่ผ่ำนมำ
่ ้ นของรอยละของอำจำรย์ประจำท ี ี่ มคุณีวุิ ฒ
x5
ค่ำกำรเพิมขึ
ปริ ญญำเอก
เทยบกับปท่ผ่ำนมำ
่ ้ นของรอยละของอำจำรย์ประจำท ี ี่ มคุณีวุิ ฒ
ท่กำหนดใหี เป็ นคะแนน
เต็ม5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒปิ ริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒ ิท่ไี ด้รบั หรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจ ารณาคุณ วุ ฒ ิข องกระทรวงศึกษาธิการ กรณี ท่มี ีการปรับ วุฒ ิการศึกษาให้ม ีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปี การศึกษานัน้ ทัง้ นี้ อาจใช้คุณวุฒอิ ่นื แทนคุณวุฒปิ ริญญาเอกได้สาหรับกรณีท่ี
บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒอิ ่นื ที่เหมาะสมกว่า ทัง้ นี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปี การศึกษาและนับทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีทม่ี อี าจารย์ใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาทีร่ ะบุในคาชีจ้ งเกีย่ วกับการนับจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจยั ประจา หน้า 25
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จาเป็ นต้อง
เลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : อาจารย์ประจาที่ ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: ปัจจัยนาเข้า
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
ค าอธิ บ ายตัว บ่ งชี้ : มหาวิท ยาลัย ถือเป็ นขุม ปั ญ ญาของประเทศ และมีความรับ ผิด ชอบที่จะต้อง
ส่งเสริม ให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทาการศึกษาวิจ ัยเพื่อแสวงหาและพัฒ นาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้ การแก้ไขปั ญหาและพัฒ นา
ประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็ นสิง่ สะท้อนการปฏิบตั งิ านดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิ จ
ของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิ น : มหาวิทยาลัยสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หรือ
2) แปลงค่ า การเพิ่ ม ขึ้น ของค่ า ร้อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิช าการ
เปรียบเทียบกับปี ทผ่ี า่ นมาเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์สาหรับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ ไป หรือ

49

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ปี การศึกษา 2553

2) ค่าการเพิม่ ขึน้ ของร้อ ยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปี ท่ผี ่านมา ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
เท่ากับ
ร้อยละ 12 ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
จำนวนอำจำร ย์ประจำท่ ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
=
x 100
จำนวนอำจำร ย์ประจำทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =
หรือ

รอยละของอำจำรย์ประจ ีำท่ดำรงตแหน่
ำ งทำงวิชำกำร
x5
รอยละของอำจำรย์ประจ ีำท่ดำรงตแหน่
ำ งทำงวิชำกำรท่กำหนดใหเป็ นคะแนนเต็ม5

1. ค่าการเพิม่ ขึน้ ของร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี ท่ี
ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการในปี ท่ปี ระเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการในปี กอ่ นหน้าปี ทป่ี ระเมิน
2. แปลงค่าการเพิม่ ขึน้ ของร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปี ทผ่ี า่ นมา ทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่ำกำรเพิมขึ
น่งทำงวิชำกำรเปรยบเทยบ
่ ้ นของรอยละของอำจำรย์ประจำท ี ี่ ดำรงตำแห
คะแนนทีไ่ ด้ =

่
กับปท่ ผำนมำ
ค่ำกำรเพิมขึ
น่งทำงวิชำกำรเปรยบเทยบ
่ ้ นของรอยละของอำจำรย์ประจำท ี ี่ ดำรงตำแห

x5

่
กับปท่ ผำนมำท
่ กำหนดใหเป็ นคะแนนเต็ม5

หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นบั ตามปี การศึกษาและนับทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จาเป็ นต้อง
เลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
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คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ จาเป็ นต้องมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทัง้ ในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการ ใช้ส่อื
การสอนทีท่ นั สมัย รวมทัง้ มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรูแ้ ละข้อมูลจากความ
คิดเห็นของผูเ้ รียน นอกจากนัน้ ยังจาเป็ นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทงั ้ ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริห ารและการพัฒ นาคณาจารย์แ ละบุ คลากรสายสนับ สนุ น ให้เป็ นไปตามแผนที่
กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบตั งิ าน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
5. มีการให้ความรูด้ ้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ
หลักฐานสาคัญสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการ
สารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี และการ
สร้างขวัญและกาลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อน่ื ๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงให้เห็นการทางานได้ดขี น้ึ
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ค าอธิ บายตั ว บ่ ง ชี้ : กระบวนการจัด การเรีย นการสอนต้ อ งเป็ นไปตามแนวทางที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล
สถาบัน หรือชุ ม ชนภายนอก มีการจัด กระบวนการเรีย นรู้ท่ีคานึ งถึงความแตกต่ า งเฉพาะตัว ของ
นั ก ศึก ษาซึ่งเป็ นเรื่อ งที่ส าคัญ มากต่ อความสนใจใฝ่ รู้แ ละต่ อ ศัก ยภาพในการแสวงหาความรู้ข อง
นักศึกษา เช่น การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้าวิจยั โดยอิสระในรูปโครงการวิจยั ส่วนบุคคล การจัด
ให้มชี วโมงเรี
ั่
ยนในภาคปฏิบตั ิ ในห้องปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง
มีก ารจัด สัม มนา จัด ประชุ ม เชิง ปฏิ บ ั ติ ก าร จัด ท าโครงการ มี ก ารเรีย นการสอนทางเครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ (Internet) และมีหอ้ งสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี พียงพอสาหรับการศึกษา
หาความรูเ้ พิม่ เติมได้ดว้ ยตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรีย นเป็ นสาคัญทุก
หลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ ภาคสนาม(ถ้า
มี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทีส่ ่งเสริมทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ าก
การปฏิบตั ทิ งั ้ ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจยั
4. มีการให้ผมู้ ปี ระสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
6. มีการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เรีย นที่มตี ่อคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุ นการเรียนรูท้ ุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่
ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อคุณภาพการเรียนการ
สอนและสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูท้ กุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาทีไ่ ม่มกี ารเรียนการสอน
ในชัน้ เรียนหรือในห้องปฏิบตั กิ าร เช่น การฝึ กงานสหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สาร
นิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
2. งานวิจยั เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ขอ้ 5 หมายถึง งานวิจยั ของผู้สอนของ
มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ และนาไปใช้ในการพัฒนาวิธกี ารสอน

52

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ปี การศึกษา 2553

กรณีหลักสูตรทีไ่ ม่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมี
การจัดทารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาด้วย
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิ ต
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัตทิ ่พี งึ ประสงค์ซ่งึ ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณ ฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
แห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้บณ
ั ฑิตคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติม ี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผูใ้ ช้
บัณ ฑิต อาจมีค วามแตกต่ า งกัน ตามลัก ษณะอาชีพ หรือ บริบ ทของผู้ใ ช้ และอาจปรากฏในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ หรือทีม่ ลี กั ษณะเพิม่ เติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ เช่น การบริหารจัดการ
การเป็ นผูใ้ ฝ่ รใู้ ฝ่ เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรูก้ บั การปฏิบตั งิ านจริง
สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูส้ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรทีเ่ น้ นการวิจยั ควรมี
คุณลักษณะเพิม่ เติมด้านความเป็ นนักวิชาการ การเป็ นผูน้ าทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์ และการนาเสนอผลงาน
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป
่ :
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่าง
น้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนทีส่ ่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทัง้ ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอือ้ ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
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4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในทีป่ ระชุมระหว่างสถาบัน หรือทีป่ ระชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ
5. มีกจิ กรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.5 : การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: ผลผลิ ต
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บาย
การวัดคุณภาพอาจารย์พจิ ารณาจากคุณวุฒแิ ละตาแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากเป็ นเรือ่ งสาคัญ
ที่ส่งผลต่ อ คุณ ภาพของผู้เรีย น รวมทัง้ พิจ ารณาจากความส าเร็จ ของมหาวิท ยาลัย ในการส่ งเสริม
สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ตดิ ตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่ างต่อเนื่อง
อันจะทาให้มหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เกณฑ์การพิ จารณา
กาหนดระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
อาจารย์
0
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
1
รองศาสตราจารย์
3
ศาสตราจารย์
6

ปริ ญญาโท

วิ ธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา

2
3
5
8

ปริ ญญาเอก
5
6
8
10
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อาจารย์ประจาทัง้ หมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้คา่ ดัชนีคณ
ุ ภาพอาจารย์เป็ น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาทัง้ หมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับ อาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านจริง
และทีล่ าศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลทีร่ ะบุแสดงวุฒกิ ารศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การด าเนิ น งานด้า นกิจ การนัก ศึกษาเป็ นกิจกรรมที่ม หาวิทยาลัย สนับ สนุ น ส่งเสริม เพื่อให้
นักศึกษาเป็ นบัณฑิตทีม่ คี ุณสมบัตพิ ร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนทีจ่ ดั ขึน้ ตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็ นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าซึง่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาทีด่ าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รบั การสนับสนุ นส่งเสริมจาก
มหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พฒ
ั นาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะ
ของบัณ ฑิตที่พ ึงประสงค์ได้แก่ คุณ ธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสัมพัน ธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความรับ ผิด ชอบ รวมทัง้ ทัก ษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น
1. พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
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ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บายตัวบ่งชี้ :มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คาปรึกษา ทัง้ ด้านวิชาการ
และการใช้ชวี ติ (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุน
กูย้ มื การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันทีจ่ าเป็ นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัด
โครงการเพือ่ พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชวี ติ แก่นกั ศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ให้ศษิ ย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 5
7. มีก ารน าผลการประเมิน คุ ณ ภาพของการให้บ ริก ารมาใช้เป็ นข้อ มูล ในการพัฒ นาการ
จัดบริการทีส่ นองความต้องการของนักศึกษา
หมายเหตุ
ในกรณีคณะหรือสถาบันทีย่ งั ไม่มศี ษิ ย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ 5 โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิ น :

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิ จกรรมนักศึกษา

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ชนิ ดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีด่ าเนินการทัง้ โดยสถาบันและ โดยองค์กร
นักศึกษา เป็ นกิจกรรมทีผ่ ู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รบั การพัฒนาสติปั ญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปั ญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)
ทักษะการวิเ คราะห์ เชิง ตัว เลข การสื่อ สารและการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ และสอดคล้ อ งกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ทส่ี ภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิม่ เติม ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มหาวิทยาลัยจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่ ่งเสริมผลการเรียนรูต้ ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติทกุ ด้าน
2. มีกจิ กรรมให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
3. มีการส่งเสริม ให้นั กศึกษาน าความรู้ด้านการประกัน คุณ ภาพไปใช้ในการจัด กิจ กรรมที่
ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการทีส่ ง่ เสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่ แวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นกั ศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
และมีกจิ กรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจยั ที่แตกต่างกันขึน้ กับสภาพแวดล้อม
และ ความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยจาเป็ นต้องมีพนั ธกิจนี้เป็ นส่วน
หนึ่งของ พันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนัน้ จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนินการในพันธกิจ
ด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้ได้ผลงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ ท่ี เกิด ประโยชน์ การวิจ ัย จะประสบความส าเร็จ และเกิ ด ประโยชน์ จ าเป็ นต้ อ งมี
ส่วนประกอบทีส่ าคัญ 3ประการ คือ 1) มหาวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมี
การสนับสนุ นทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มสี ่วนร่วมในการวิจยั อย่าง
เข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจยั กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
และ 3) ผลงานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุ ดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ
6. แนวทางปฏิบตั จิ รรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
7. กรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บ ั ติ ร าชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2554
ตัวบ่งชี้ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั
4.3.1 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ (สมศ.5 ก.พ.ร.4.2.1)
4.3.2 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี ามาใช้ประโยชน์ (สมศ.6 ก.พ.ร.4.2.2 )
4.3.3 ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ (สมศ.7)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
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คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ โดย
มีแนวทางการดาเนินงานทีเ่ ป็ นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุ นครบถ้วน เพื่อให้สามารถดาเนินการ
ได้ต ามแผนที่กาหนดไว้ ทัง้ การสนับ สนุ น ด้านการจัด หาแหล่ งทุน วิจยั และการจัด สรรทุน วิจยั การ
ส่งเสริม และพัฒ นาสมรรถนะแก่นั ก วิจ ัย และทีม วิจ ัย การสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรที่จ าเป็ น ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป
่ :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนด้าน
การวิจยั ของมหาวิทยาลัย และดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์กบั การจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรูด้ ้านจรรยาบรรณการ
วิจยั แก่อาจารย์ประจาและนักวิจยั
4. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพือ่ เป็ นทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุ นพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ฯ หรือหน่วยวิจยั ฯ หรือศูนย์เครือ่ งมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจยั ฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ การรัก ษาความปลอดภัย ในการวิจ ัย ฯ เช่ น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
- กิจกรรมวิชาการทีส่ ่งเสริมงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มศี าสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุ นพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ของ
มหาวิทยาลัย
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ หรือ
จากสภาพปั ญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ และสังคม และดาเนินการตาม
ระบบทีก่ าหนด

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5
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มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์
ทัวไป
่
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มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการครบ 7 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ หรือ 7 ข้อ
ตามเกณฑ์ทวไปและ
ั่
ตามเกณฑ์ทวไป
ั่
ตามเกณฑ์ทวไป
ั่
ตามเกณฑ์ทวไป
ั่
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะ
กลุ่ม

องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
มหาวิทยาลัยมีความเชีย่ วชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทัง้ หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หน่ วยงานอิสระ หน่ วยงาน
สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การ
อนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การ
อบรม จัดประชุมหรือสัม มนาวิชาการ ทางานวิจยั เพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แ นะสังคม ก าร
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็ นการทาประโยชน์ ให้สงั คมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รบั ประโยชน์ ใน
ด้านต่าง ๆ คือ เพิ่ม พูน ความรู้และประสบการณ์ ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒ นาหลักสูตร มี
การบูรณาการเพื่อใช้ป ระโยชน์ ทางด้านการจัด การเรียนการสอนและการวิจยั พัฒ นาตาแหน่ งทาง
วิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่ วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็ นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการ
สร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
มาตรฐานและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
5.2.1 การนาความรูแ้ ละประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจยั (สมศ.8)
5.2.2 การเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9)
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5.2.3 ผลการชีน้ าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (สมศ.18)
5.2.4 ผลการชีน้ าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสิง่ เสพติด (สมศ.18)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
ค าอธิ บายตัว บ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ่ งของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพึงกาหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็ นระบบ และมีการจัด
โครงสร้างสถาบันเพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความ
เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจยั อย่างเป็ นรูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม และดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียน
การสอนและการวิจยั
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั
หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ขอ้ 2
และ ข้อ 3
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริ การทางวิ ชาการให้เกิ ดประโยชน์ ต่อสังคม
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณ ภาพที่สนอง
ความต้องการและเป็ นทีพ่ ง่ึ ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่ วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
ตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของ
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การให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่ วยงานภายนอก และ (3) ความรูท้ เ่ี กิดจาก
การให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรูน้ นั ้ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่ วยงานวิชาชีพ
เพือ่ ประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพือ่ การเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรูส้ ่บู ุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สสู่ าธารณชน
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 : การนาความรู้และประสบการณ์ จากการให้บริ การวิ ชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิ จยั (สมศ.8)
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บาย
การให้บริ การวิ ชาการ หมายถึง การทีส่ ถาบันการศึกษาซึง่ อยู่ในฐานะทีเ่ ป็ นทีพ่ ง่ึ ของชุมชน
หรือเป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทาหน้าทีใ่ ดๆ ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาขึน้ ของชุมชนในด้านวิชาการ
หรือการพัฒ นาความรู้ ตลอดจนความเข้ม แข็งประเทศชาติแ ละนานาชาติ รวมถึงการบริก ารที่ม ี
ค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนาความรูแ้ ละประสบการณ์ มาใช้พฒ
ั นาหรือบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจยั อาทิ บทความ ตารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็ นต้น
วิ ธีการคานวณ
จานวนโครงการ / กิ จกรรมบริ การวิ ชาการที่ นามาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิ จยั

X 100
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จานวนโครงการ / กิ จกรรมบริ การวิ ชาการทัง้ หมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีแ่ สดงว่าอาจารย์ประจาได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล
ความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนไปต่อยอดพัฒนา
เป็ นหนังสือ ตารา หรืองานวิจยั ขยายผลนาไปสูก่ ารปรับปรุงรายวิชาใหม่หรือนาไปสู่การเปิ ดรายวิชาใหม่
2. โครงการบริการวิชาการทีน่ บั ในตัวตัง้ จะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิน้ ในปี ทป่ี ระเมิน และ
โครงการวิชาการทีเ่ ป็ นตัวหารเป็ นโครงการบริการวิชาการทีด่ าเนินการในปี ทป่ี ระเมิน โครงการหนึ่ง ๆ
จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจยั หรือจะบูรณาการกับทัง้ การเรียนการ
สอนและการวิจยั ก็ได้
3. การบริการวิชาการ เป็ นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่ วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทัง้
ประเมินในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2 : การเรียนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
(สมศ. 9)
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บาย
โครงการที่ มีผลต่อการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการ
ที่ส ถาบัน จัด ขึ้น เพื่อ พัฒ นาชุ ม ชนหรือ องค์ก รภายนอกและเมื่อ ด าเนิ น การแล้ว มีผ ลก่ อ ให้เกิด การ
เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี น้ึ แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทาให้ชมุ ชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพึง่ พาตนเองได้ตามศักยภาพของตน
ประเด็นการพิ จารณา
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน/องค์กร
2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ชุมชน/องค์กรมีผนู้ าหรือสมาชิกทีม่ กี ารเรียนรูแ้ ละดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกทีม่ กี ารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
5. มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
เกณฑ์การให้คะแนน
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1
ปฏิบตั ไิ ด้ 1 ข้อ

2
ปฏิบตั ไิ ด้ 2 ข้อ

3
ปฏิบตั ไิ ด้ 3 ข้อ

4
ปฏิบตั ไิ ด้ 4 ข้อ
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5
ปฏิบตั ไิ ด้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
1. แผนและกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชน
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบตั ิตามกิจ กรรมหรือโครงการ
3. ข้อมูล ที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจ กรรมหรือโครงการโดยผู้นาหรือสมาชิก
ของชุมชนหรือองค์กรได้เรีย นรู้และดาเนินกิจ กรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ และ
วัฒนธรรมของชุม ชนหรือองค์กร
4. ข้อมูล ที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจ กรรมหรือโครงการของชุม ชนหรือองค์กรที่
สร้างประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม
5. “ต่อเนื อ่ง” หมายถึง มีการดาเนินงานตัง้ แต่ 2 ปี ข้นึ ไป
6. “ยังยื
่ น ” หมายถึง มีการดาเนินงานตัง้ แต่ 5 ปี ข้นึ ไป
7. “เข้ม แข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งตนเองได้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.3 : ผลการชี้นาและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม
(สมศ.18)
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บาย
มหาวิทยาลัยเลือกดาเนินการ จากประเด็นเรื่องทีช่ ้นี าด้านนโยบายรัฐบาลในประเด็นนโยบาย
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี
28 มกราคม 2553
ประเด็นการพิ จารณา
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย
4. มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. ได้รบั การยกย่องระดับชาติและ / หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5
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มีการปฏิบตั ิ
1 ข้อ

มีการปฏิบตั ิ
2 ข้อ

มีการปฏิบตั ิ
3 ข้อ

มีการปฏิบตั ิ
4 ข้อ

มีการปฏิบตั ิ
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
1. โครงการหรือ กิจ กรรมที่ม หาวิ ท ยาลัย ได้ด าเนิ น งานโดยมีบ ทบาทในการชี้น าและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทีร่ ะบุวตั ถุประสงค์ และกลุ่มเป้ าหมาย รวมทัง้
ความสาเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็ นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภามหาวิท ยาลัย ที่ม หาวิท ยาลัย ได้
ดาเนินงานโดยมีบทบาทในการชีน้ าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีแ่ สดงถึงการเกิด ผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
จากการดาเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีแ่ สดงถึงการได้รบั การยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.4 : ผลการชี้นา ป้ องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสิ่ งเสพติ ด (สมศ.18)
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บาย
มหาวิทยาลัยเลือกดาเนินการ จากประเด็นเรื่องที่ช้นี าด้านสิง่ เสพติด โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเมือ่ วันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2553
ประเด็นการพิ จารณา
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย
4. มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. ได้รบั การยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีการปฏิบตั ิ
1 ข้อ

2
มีการปฏิบตั ิ
2 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา

3
มีการปฏิบตั ิ
3 ข้อ

4
มีการปฏิบตั ิ
4 ข้อ

5
มีการปฏิบตั ิ
5 ข้อ
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1. โครงการหรือ กิจ กรรมที่ม หาวิท ยาลัย ได้ด าเนิ น งานโดยมีบ ทบาทในการชี้น าและ/ห รือ
แก้ปั ญ หาสังคมในด้า นสิ่งเสพติด ที่ระบุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ และกลุ่ ม เป้ า หมาย รวมทัง้ ความส าเร็จ ของ
โครงการ
3. หลักฐานที่แสดงการเห็ นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภามหาวิท ยาลัย ที่ม หาวิท ยาลัย ได้
ดาเนินงานโดยมีบทบาทในการชีน้ าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสิง่ เสพติด
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีแ่ สดงถึงการเกิด ผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
จากการดาเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีแ่ สดงถึงการได้รบั การยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็ นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยดังนัน้
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะทีแ่ ตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละมหาวิทยาลัย และมีการบูรณาการ
เข้ากับ พัน ธกิจ อื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณ ฑิต รวมทัง้ มีการจัด กิจ กรรมที่ฟ้ื นฟู อนุ รกั ษ์ สืบ สาน
พัฒนา เผยแพร่ศลิ ปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ให้เป็ นรากฐานการพัฒนา
องค์ความรูท้ ด่ี ขี น้ึ
มาตรฐานและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุด มศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)
6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.1 : การส่งเสริ มและสนับสนุนด้านศิ ลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
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คาอธิ บาย
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นตัวบ่งชี้ถงึ คุณภาพ วิถชี วี ติ และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม
เป็ น พันธกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม
สนับสนุ นเพื่อให้สงั คมในมหาวิทยาลัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็ นแบบอย่าง
ที่ น่ า ศรัท ธาและเป็ นที่ ย อมรับ ของสัง คม การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น จ าเป็ นต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพทีจ่ ริงใจได้ต่อเนื่องทีม่ นคง
ั ่ และยัง่ ยืนโดยการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีช่ ดั และ
สามารถประเมินผลได้
ประเด็นการพิ จารณา
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
5. ได้รบั การยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ปฏิบตั ไิ ด้ 1 ข้อ

2
ปฏิบตั ไิ ด้ 2 ข้อ

3
ปฏิบตั ไิ ด้ 3 ข้อ

4
ปฏิบตั ไิ ด้ 4 ข้อ

5
ปฏิบตั ไิ ด้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมและสนับสนุ นด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทัง้ ตัวบ่งชีแ้ ละเป้ าหมายความสาเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
4. หลักฐานทีอ่ ธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสาเร็จ
เช่น ขัน้ ตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมิน วิธกี ารวิเคราะห์ผล เป็ นต้น
5. รายงาน รางวัลทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบัน
หรือหน่วยงานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.2 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิ ติทางศิ ลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บาย
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ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรียแ์ ละรสนิยม เกิดรูปแบบวิถชี วี ติ และสังคม
โดยมีลกั ษณะที่เป็ นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จาเป็ นต้องรูท้ นั อย่างมีปัญญา โดยมี
แผนในการพัฒนาให้ความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม
สามารถเลือกรับรัก ษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรูค้ ุ ณค่ าความงาม อย่างมี
สุนทรียท์ ม่ี รี สนิยม
ประเด็นการพิ จารณา
1. การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในสถาบันทีก่ อ่ ให้เกิดวัฒนธรรมทีด่ ี
2. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแต่งอย่างมีคณ
ุ ค่าทางสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
4. มีพน้ื ทีท่ างวัฒนธรรมทีเ่ อือ้ และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ปฏิบตั ไิ ด้ 1 ข้อ

2
ปฏิบตั ไิ ด้ 2 ข้อ

3
ปฏิบตั ไิ ด้ 3 ข้อ

4
ปฏิบตั ไิ ด้ 4 ข้อ

5
ปฏิบตั ไิ ด้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
1. หลักฐานทีแ่ สดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาสุน ทรียภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทีม่ หาวิทยาลัยดาเนินการในแต่ละปี การศึกษา
2. โครงการ/กิจกรรมทีแ่ สดงรายละเอียดทีก่ าหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของความสาเร็จ
อย่างเป็ นรูปธรรม สามารถประเมินได้
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมทีพ่ ฒ
ั นาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
4. หลักฐานทีอ่ ธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสาเร็จ
เช่น ขัน้ ตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมิน วิธกี ารวิเคราะห์ผล เป็ นต้น
5. ข้อมูลเชิงประจักษ์ทป่ี รากฏในประเด็นการพิจารณาในข้อ 2 และ ข้อ 3
หมายเหตุ
1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพืน้ ที่
แวดล้อม ไม่สน้ิ เปลือง และไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
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หลักการ
มหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าทีใ่ นการ
กากับดูแลการทางานของมหาวิทยาลัยให้มปี ระสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ
ให้มคี ณ
ุ ภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสีย่ ง การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การบริหารทรัพยากรทัง้ หมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพือ่ สถาบันทีเ่ ป็ นเลิศ 2009-2010
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึกษา เรื่อ ง คู่ม ือและแนวปฏิบ ัติในการพิจ ารณาออก
ใบอนุญาตให้จดั ตัง้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรือ่ ง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
10. กรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ร าชการตามค ารับ รองการปฏิ บ ั ติ ร าชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2554
ตัวบ่งชี้ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
7.1 ภาวะผูน้ าของสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูส่ ถาบันเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสีย่ ง
7.4.1 การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย (สมศ. 12 ก.พ.ร. 9.2)
7.4.2 การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย(สมศ. 13)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นาของสภามหาวิ ทยาลัยและผู้บริ หารทุกระดับของมหาวิ ทยาลัย
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ปี การศึกษา 2553

69

ค าอธิ บ ายตัว บ่ ง ชี้ : ปั จ จัย สนั บ สนุ น ที่ส าคัญ ต่ อ การเจริญ ก้า วหน้ า ของมหาวิท ยาลัย คือ สภา
มหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ หากสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์
เป็ นผูน้ าทีด่ ี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิ ดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตาม
ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทาให้มหาวิทยาลัยเจริญรุดหน้ าอย่าง
รวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบตั หิ น้ าทีต่ ามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดล่วงหน้า
2. ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั งิ านและ
พัฒนามหาวิทยาลัย
3. ผู้บ ริห ารมีก ารก ากับ ติด ตามและประเมิน ผลการด าเนิ น งานตามที่ม อบหมาย รวมทัง้
สามารถสือ่ สารแผนและผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย
4. ผูบ้ ริหารสนับสนุ นให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บ ริห ารถ่ า ยทอดความรู้แ ละส่ งเสริม พัฒ นาผู้ร่ ว มงาน เพื่ อ ให้ส ามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบ้ ริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย
7. สภามหาวิท ยาลัย ประเมิน ผลการบริห ารงานของมหาวิท ยาลั ย และผู้บ ริห ารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็ นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อ 6 นัน้ ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตาม หลักธรรมาภิบาลครบถ้วน ทัง้ 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ทร่ี ะบุไว้ ซึง่ สอดคล้องเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนามหาวิ ทยาลัยสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5

70

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ปี การศึกษา 2553

คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรูแ้ ละสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรูเ้ พื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นมหาวิทยาลัยซึง่ กระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้
รวมทัง้ ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด กระบวนการในการบริห ารจัดการความรูใ้ นมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การระบุ ความรู้ การ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรูก้ ารเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรูท้ งั ้ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภ้ ายในมหาวิทยาลัย การกาหนด
แนววิธีป ฏิบ ัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการบริหารจัดการ
ความรูใ้ นมหาวิทยาลัยให้ดยี งิ่ ขึน้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดประเด็นความรูแ้ ละเป้ าหมายของการจัดการความรูท้ ส่ี อดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายทีจ่ ะพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจยั อย่างชัดเจนตามประเด็นความรูท้ ก่ี าหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่ งปั น และแลกเปลี่ย นเรีย นรู้จ ากความรู้ ทัก ษะของผู้ม ีป ระสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามประเด็นความรูท้ ก่ี าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้ าหมายทีก่ าหนด
4. มีการรวบรวมความรูต้ ามประเด็นความรูท้ ก่ี าหนดในข้อ 1 ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรีย นรู้อ่นื ๆ ที่เป็ น แนวปฏิบ ัติท่ดี ีมาพัฒ นาและจัดเก็บ อย่างเป็ น ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการจัดการความรูใ้ นปี การศึกษาปั จจุบนั หรือปี การศึกษาทีผ่ า่ นมาที่
เป็ น ลายลักษณ์ อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้ม ีป ระสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี มี าปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริ หารความเสี่ยง
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสีย่ ง โดยการบริหารและควบคุมปั จจัย
กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็ นมูลเหตุของความเสียหาย (ทัง้ ในรูปของตัวเงิน หรือ
ไม่ ใ ช่ ต ัว เงิน เช่ น ชื่อ เสีย ง และการฟ้ องร้อ งจากการไม่ ป ฏิ บ ัติต ามกฎหมา ย ระเบีย บ ข้อ บัง คับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุม้ ค่า) เพื่อให้ระดับความเสีย่ ง และขนาดของความเสียหายทีจ่ ะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วธิ กี ารป้ องกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพือ่ ป้ องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปั ญหา รวมทัง้
การมีแผนสารองต่อภาวะฉุ กเฉิน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทัน ต่ อ การเปลี่ย นแปลงเพื่ อ การบรรลุ เป้ าหมายของมหาวิท ยาลัย ตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็ นสาคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสีย่ ง โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงและ
ตัวแทนทีร่ บั ผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็ นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ ง และปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ งอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสีย่ งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
- ความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- ความเสีย่ งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน เช่น ความเสีย่ งของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสีย่ งด้านบุคลากรและความเสีย่ งด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ภายนอก
- อืน่ ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับ ความเสี่ย งที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสีย่ งในรอบปี ถดั ไป
หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ รา้ ยแรงขึน้ ภายในมหาวิทยาลัยใน
รอบปี การประเมิน ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชีวติ และความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ

72

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ปี การศึกษา 2553

ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมันคงทางการเงิ
่
นของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่อง
ของมหาวิทยาลัยในการควบคุม หรือจัดการกับความเสีย่ ง หรือปั จจัยเสีย่ งทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
โดยมีหลักฐานประกอบทีช่ ดั เจน
ตัวอย่างความเสีย่ งร้ายแรงทีใ่ ห้ผลประเมินเป็ นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีก ารเสีย ชีวิต และถู ก ท าร้า ยร่า งกายหรือ จิต ใจอย่ า งรุน แรงของนั ก ศึก ษา คณาจารย์
บุคลากรภายในสถาบัน ทัง้ ๆ ทีอ่ ยู่ในวิสยั ทีส่ ถาบันสามารถป้ องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ ท่ี
เกิด ขึ้น ได้ แต่ไม่พ บแผนการจัด การความเสี่ย งหรือไม่ พ บความพยายามของส ถาบัน ในการระงับ
เหตุการณ์ดงั กล่าว
2. สถาบันหรือหน่ วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือมีภาพลักษณ์ทไ่ี ม่ดี อันเนื่องมาจากปั จจัยต่าง
ๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจยั หรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็ นข่าวปรากฏให้เห็นตามสือ่ ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็ นต้น
3. สถาบัน หรือหน่ ว ยงานขาดสภาพคล่ องในด้านการเงิน จนทาให้ต้องปิ ด หลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบ ัติต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษา ของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้สง่ ผลกระทบต่อนักศึกษาปั จจุบนั ทีเ่ รียนอยูอ่ ย่างรุนแรง
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็ นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้ค ะแนนการประเมิน
เป็ นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
การไม่เข้าข่ายทีท่ าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็ นศูนย์ (0) ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งเชิงป้ องกัน หรือมีแผนรองรับ
เพื่อลดผลกระทบสาหรับความเสีย่ งที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาเนินการตาม
แผน
2. เป็ นเหตุ สุ ด วิ ส ัย อยู่ น อกเหนื อ การบริห ารจั ด การ (การควบคุ ม หรือ การป้ องกั น ) ของ
มหาวิทยาลัย
3. เหตุการณ์ รา้ ยแรงดังกล่าว มีความรุนแรงทีล่ ดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบทีไ่ ด้กาหนด
ไว้ล่วงหน้า
ตัวบ่งชี้ 7.4.2 : การปฏิ บตั ิ ตามบทบาทหน้ าที่ ของผู้บริ หารมหาวิ ทยาลัย (สมศ. 13)
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิ บาย
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การประเมินผลตามหน้ าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บ รรลุ ผล
สาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ านประจาปี ของมหาวิทยาลัย จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ความสามารถ
ในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คา่ คะแนนผลการประเมินผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
1. เอกสารหรือหลักฐานที่ แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับ ดู แ ล
มหาวิทยาลัย รวมทัง้ ทบทวนกรอบทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหน้าทีแ่ ละบทบาทของ
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
2. เอกสารหรือหลักฐานทีแ่ สดงรายละเอียดการดาเนินการตามระบบการกากับดูแลมหาวิ ทยาลัย
โดยมีเอกสาร/หลักฐาน/รายงานหรือบันทึกการประชุมทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ได้กาหนดให้
มีกระบวนการที่เป็ น รูป ธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุม และตรวจสอบการดาเนิน งานของ
มหาวิทยาลัย
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดาเนินงาน
สาคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุ คล ด้านการเงิน และงบประมาณ
โดยเฉพาะการดาเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นมติสภามหาวิทยาลัย
4. เอกสารหรือหลัก ฐานที่แ สดงให้เห็น ถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้ม ีระบบการ
ประเมินผูบ้ ริหารโดยมีคณะกรรมการทีส่ ภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ และมีการดาเนินงานตามระบบนัน้
5. รายงานการสังเคราะห์ม ติห รือนโยบาย รวมทัง้ ผลกระทบที่เกิด ขึ้น จากการตัด สิน ใจของ
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
ระดับมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหาร หมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ ผูบ้ ริหารหมายถึง คณบดี
องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็ นสิง่ ที่สาคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าแหล่งเงิน ทุนของ
มหาวิทยาลัยจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย เช่น ค่าหน่ วยกิต ค่าธรรมเนี ยม ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จาก
งานวิจยั บริการทางวิช าการ ค่าเช่าทรัพ ย์สนิ ฯลฯ ผู้บ ริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการใช้เงิน ที่
สะท้อนความต้องการใช้เงิน เพื่อการด าเนิ น งานตามแผนกลยุท ธ์แ ละแผนปฏิบ ัติงานประจ าปี ข อง
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
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ต่อจานวนนักศึกษา ทรัพย์สนิ ถาวรต่อจานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายทีม่ หาวิทยาลัยใช้สาหรับการผลิต
บัณ ฑิต ต่ อหัว จ าแนกตามกลุ่ ม สาขา รายได้ท งั ้ หมดของมหาวิท ยาลัย หลังจากหัก งบ (ค่า ใช้จ่ า ย)
ดาเนินการทัง้ หมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณ
ทีป่ ระหยัดได้หลังจากที่ปฏิบตั ติ ามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิง่ เหล่านี้ จะเป็ นการแสดงศักยภาพเชิงการ
บริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยทีเ่ น้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุม้ ค่า
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด
มาตรฐานและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบตั งิ านประจาปี ของมหาวิทยาลัย
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบตั ริ าชการของสานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
7. กรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ร า ชการตามค ารั บ รองการปฏิ บ ั ติ ร าชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2554
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
8.1.1 ร้อยละของอัต ราการเบิกจ่ ายเงิน งบประมาณรายจ่ ายลงทุ น / ภาพรวม /เงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง (ก.พ.ร.7)
8.1.2 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร. 8)

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงิ นและงบประมาณ
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
ค าอธิ บายตัวบ่ งชี้ : มหาวิทยาลัย จะต้องมีระบบในการจัดหาและจัด สรรเงิน อย่างมีป ระสิทธิภ าพ
จะต้องมีแ ผนกลยุท ธ์ท างด้านการเงิน ซึ่งเป็ นแผนจัด หาเงิน ทุ น จากแหล่งเงิน ทุ น ต่า ง ๆ ที่ส ามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการ
ด าเนิ น งาน ทัง้ จากงบประมาณแผ่ น ดิน และเงิน รายได้ อ่ืน ๆ ที่ม หาวิท ยาลัย ได้ ร บั มีก ารจัด สร ร
งบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการ
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ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ
กิจกรรมเพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมันคงของมหาวิ
่
ทยาลัยได้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีส่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจ าปี ท่ีส อดคล้อ งกับ แผนปฎิบ ัติก ารในแต่ ล ะพัน ธกิจ แ ละการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี ละ 2
ครัง้
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมันคงของมหาวิ
่
ทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าทีต่ รวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด
7. ผู้บ ริหารระดับ สูงมีการติด ตามผลการใช้เงิน ให้เป็ น ไปตามเป้ าหมาย และน าข้อมูล จาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็ นแผนระยะยาวทีร่ ะบุทม่ี าและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยทีส่ ามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความต้องการ
ทรัพยากรทีต่ อ้ งจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากร
ออกมาเป็ นเงินทุนทีต่ ้องการใช้ ซึ่งจะเป็ นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาทีม่ หาวิทยาลัย
ใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นนั ้ บังเกิดผล จากนัน้ จึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงทีม่ าของเงินทุน
ทีต่ อ้ งการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่ วยงาน เงินบริจาคจากหน่ วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ อีก เพิม่ เติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นมูลค่า รวมทัง้ มีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อ
หน่ วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
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1 ข้อ

2 หรือ 3 ข้อ

4 หรือ 5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นปั จจัยสาคัญทีแ่ สดงถึง ศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยต้องครอบคลุมทัง้ ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิด ขึ้น มหาวิทยาลัย จะต้องพัฒ นาระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
1. พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุ ด มศึก ษา พ.ศ. 2548 ส านั ก งานค ณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
10. กรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ร าชการตามค ารับ รองการปฏิ บ ั ติ ร าชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2554
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15)
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
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: ร้อยละ 5

คาอธิ บายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามทีก่ าหนด
ไว้ ใ นพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของ
มหาวิท ยาลัย ให้เป็ น ไปตามนโยบาย เป้ า ประสงค์ และระดับ คุณ ภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดย
มหาวิทยาลัยและหน่ วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีการวัดผลสาเร็จของการประกัน
คุณ ภาพการศึกษาภายในรวมทัง้ การรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในถือ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริห าร
การศึกษาทีต่ อ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็ นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกคนในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มนใจได้
ั่
ว่า
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป
่ :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตัง้ แต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบ
ทีก่ าหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
3. มีการกาหนดตัวบ่งชีเ้ พิม่ เติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่ รบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนิน งาน และประเมินคุณ ภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปี ท่เี ป็ น รายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา
โดยเป็ นรายงานทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วนตามทีส่ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA
Online และ 3) การน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพไปท าแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มกี าร
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ทกุ ตัวบ่งชี้
6. มีร ะบบสารสนเทศที่ใ ห้ข ้อ มูล สนั บ สนุ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในครบทัง้
9 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใ้ ช้
บัณฑิต และผูใ้ ช้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
และมีกจิ กรรมร่วมกัน
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9. มีแนวปฏิบตั ทิ ด่ี หี รืองานวิจยั ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทีห่ น่ วยงานพัฒนาขึน้ และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอืน่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 : ผลประเมิ นการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด(สมศ. 15)
น้าหนัก
: ร้อยละ 5
คาอธิ บาย
ตามกฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุ ณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ระบุ ไว้ว่า “...“ให้หน่ ว ยงานต้น สังกัด ของสถานศึกษาระดับ อุด มศึกษาจัด ให้ม ีการติด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานัน้ อย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทัง้ เปิ ด เผยผลการติด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึก ษาต่ อ สาธารณชน...” ทัง้ นี้ สถานศึกษา
จะดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่ รอบคลุมตัวบ่งชี้ทส่ี านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือต้นสังกัดกาหนด โดยจะเป็ นตัวบ่งชีท้ เ่ี น้นด้านปั จจัยนาเข้าและกระบวนการ ซึง่ ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็ นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพ
การดาเนิ นงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนัน้ ในการประเมินตัวบ่ งชี้น้ี จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ตอ้ งทาการประเมินใหม่
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คา่ คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
วิ ธีการคานวณ
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
จานวนปี

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
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คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยโดยหน่ วยงานต้นสังกัด
หมายเหตุ
ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัย ตามที่
หน่ วยงานต้ น สังกัด ก าหนด ย้อนหลัง 3 ปี ทัง้ นี้ มหาวิท ยาลัย สังกัด ส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เริม่ ใช้คะแนนตัง้ แต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น
- ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553
- ประเมินปี 2555 ใช้คา่ เฉลีย่ คะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553
- ประเมินปี 2556 ใช้คา่ เฉลีย่ คะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555, 2554 และ 2553
กรณีการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่
กาหนดในระดับมหาวิทยาลัย ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยของตัวบ่งชีน้ นั ้ มาใช้
แทน
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริ ม
หมายถึง ตัว บ่ งชี้ท่ี ประเมิน ผลการด าเนิ น งานของมหาวิท ยาลัย โดยมหาวิท ยาลัย เป็ นผู้
กาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชีแ้ นะ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึง่ สามารถ
ปรับเปลีย่ นตามกาลเวลาและปั ญหาสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป โดยมีเป้ าหมายทีแ่ สดงถึงความเป็ นผูช้ น้ี าสังคม
และแก้ปัญหาสังคมของมหาวิทยาลัยในการชี้น าเรื่องต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการรักชาติ การบารุงศาสนาและ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม
และจิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ งู อายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อม
รับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิง่ แวดล้อม อุบ ัติภ ัย สิง่ เสพติด ความฟุ่ มเฟื อย การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุข และความปรองดอง ตลอดจนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ
เนื่องจากภาระงานสาหรับตัวบ่งชีน้ ้ีอยู่ในกลุ่มงานบริการวิชาการ จึงได้จดั ตัวบ่งชีน้ ้ีไว้ในกลุ่ม
ตัวบ่งชีด้ า้ นบริการวิชาการแก่ชมุ ชน โดยจัดเป็ นตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2 และ 5.2.3 ทีผ่ า่ นมาแล้ว

