คำนำ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการ
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการดาเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศได้มีนโยบายให้ทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่ งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ให้ มี ความทัน สมัย สอดคล้ องกับ บริ บ ทที่ เปลี่ ย นแปลงไปและความเคลื่ อนไหวด้ านคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆอาทิ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)
กฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในพ.ศ.2553 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติการ
รั บ รองวิ ท ยฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนรวมทั้ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสามที่ จ ะเริ่ ม ต้ น ใน
ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปีงบประมาณ 2558 ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบให้เผยแพร่
และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษานาไปใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ปีการศึกษา
2553 เป็นต้นไป
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ห น่ว ยงาน
ระดับ มหาวิทยาลัย และคณะหรือ หน่ว ยงานเทีย บเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน มี แนวทางปฏิบัติในการ
กากับ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบ
แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานเกีย่ วกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง การจัดทาคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ ได้มีการปรับปรุงข้อมูลสาระสาคัญในส่วนของคาอธิบายตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยนาตัวบ่งชี้ของ สกอ. จานวน 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ สมศ. จานวน 14 ตัวบ่งชี้ รวม
37 ตัวบ่งชี้ ซึ่งรายละเอียดตัวบ่งชี้เช่นเดียวกันกับปีการศึกษา 2555 มาดาเนินการ แต่จะมีส่วนแตกต่างจากปีที่
แล้ วคือ ทางมหาวิทยาลั ยได้ตัด ตัว บ่งชี้ สมศ.ที่ 15-18 ออก อันจะทาให้ ม หาวิท ยาลัย แม่โ จ้ สามารถจั ด
การศึก ษาได้ อ ย่า งมีค ุณ ภาพและน าไปสู ่ก ารสร้ า งผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถตอบสนองสั ง คมและ
ประเทศชาติตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
สานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับ
นี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ หากมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ขอโปรดให้ข้อมูลกลับมายังสานักงานคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มกราคม 2557
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สำรบัญตำรำง
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สำรบัญภำพ
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บทที่ 1 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ

1

1. ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545กับการประกันคุณภาพการศึกษา
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
6.1 วัตถุประสงค์เฉพาะ
6.2 การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอก
6.3 แนวคิดและทิศทาง
บทที่ 2 กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
2.1 การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
2.2 การดาเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
2.3 การดาเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ
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สำรบัญ
บทที่ 3 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพตำมองค์ประกอบคุณภำพ
1. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
2. คาชี้แจงอื่น ๆ ในการนาตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
ระดับอุดมศึกษา
3.1 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก
3.2 การคานวณค่าคะแนน
4. นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
5. วิธีการนับ
6. องค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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สำรบัญ
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

74
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
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79
81

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก
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สำรบัญ
องค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

97
98
99
100

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 12 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

114
115

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

117
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สรุปตัวบ่งชี้และกำรรำยงำนประเมินตนเอง

121

106
108
109
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113

บทที่ 4 ตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำร

125

บทที่ 5 กำรวิเครำะห์ตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
และมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
2. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
3. ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
4. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
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สำรบัญ
รำยกำรอ้ำงอิง
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ภำคผนวก
ภาคผนวก ก ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ภาคผนวก ข แบบรายงานผลการประเมิน
ภาคผนวก ค ข้อมูลพื้นฐาน (common data set)
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ฉ

สำรบัญตำรำง
ตำรำงที่
2.1
5.1
5.2
5.3
5.4

วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพ
ตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มุมมองด้านบริหารจัดการที่สาคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมอง
ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

แบบรำยงำนผลกำรประเมิน
ส 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ป 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ป 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ป 4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ป 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
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ช

สำรบัญแผนภำพ
แผนภำพที่
1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก

10
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ซ

บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
1. ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการคือการผลิตบัณฑิตการวิจัยการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมการดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าวมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวปัจจุบันมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องเร่ง
ดาเนินการปัจจัยดังกล่าวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศมีแนวโน้มที่ จะมีความแตกต่างกันมาก
ขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษาทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิตอันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งทั้งสอง
ประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศให้ ม ากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากลการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการการพัฒนา
อาชีพคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป
5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545กาหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่ งจั ดให้ มีร ะบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทาหน้าที่ป ระเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 7สิงหาคม 2549
เพื่อเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงานโดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556
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9) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตใน
แต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ด้วยความจาเป็นดังกล่ าวสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของภาควิชาคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในภาพรวมตามระบบคุ ณ ภาพและกลไกที่ ส ถาบั น นั้ น ๆก าหนดขึ้ น โดย วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2) เพื่อให้ภาควิชาคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล
3) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็งจุดที่ควร
ปรับ ปรุ ง ตลอดจนได้รับ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควร
ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทาให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
5) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพื้นฐานที่
จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกาหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา
การประกั น คุณ ภาพภายในเป็ นการสร้ างระบบและกลไกในการพัฒ นาติ ด ตามตรวจสอบและ
ประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากาหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบั น หน่ ว ยงานต้น สั งกัดและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งเพื่อ พิจารณาและเปิดเผยต่ อ
สาธารณชนเพื่อน าไปสู่ การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคานึงถึงความมุ่งหมายหลักการและแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับซึ่งประเมินโดย “สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.”พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิ นคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1
ครั้งในทุกรอบ 5 ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน ซึ่งสมศ. ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) เสร็จสิ้นไปแล้ว
ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการเตรียมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของสมศ. เป็นการประเมินทั้ง
ระดับสถาบันและคณะวิชาแต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักการประเมินจะครอบคลุมการ
จัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมดนอกจากนั้นการประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่ม
สถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการสาคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1) เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการจับผิด
หรือการให้คุณ – ให้โทษ
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2) ยึดหลักความเที่ยงตรงเป็นธรรมโปร่งใสมีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง (evidence –
based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)
3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกากับควบคุม
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึ กษาของชาติ
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบายแต่ยังคงมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติโดยสถาบันสามารถกาหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็ม
ตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน
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3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทางซ้าซ้อนขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภ าพโดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดาเนินการกล่าวคือให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่มซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับ
การศึกษาที่ต่างกันรวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตาม
ความหลากหลายทั้งการพัฒ นาฐานรากสั งคมเศรษฐกิจรวมถึ งการกระจายอานาจในระดับท้องถิ่นการ
ขับ เคลื่ อ นภาคการผลิ ต ในชนบทท้ อ งถิ่ น และระดั บ ประเทศจนถึ ง การแข่ ง ขั นในโลกาภิ วั ต น์ ซึ่ ง ระบบ
อุดมศึกษาแต่ละกลุ่ มเหล่ านี้ จะนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงอุดมศึกษาและส่ งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศอย่างมีนัยสาคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิตพัฒนาและการทางานของอาจารย์สามารถ
ปรับจานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
เหล่ านี้ มีกลไกร่ ว มกัน ในการประกัน คุณภาพเพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดถ่ายโอนแลกเปลี่ ยนกันได้
ระหว่างกลุ่มและในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนาไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่
นั กศึก ษาและสาธารณะให้ ความเชื่อถื อเป็ นฐานและเงื่อ นไขในการจั ดสรรงบประมาณของรั ฐ และการ
สนับสนุนจากภาคเอกชนรวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กาหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4
กลุ่มคือ
กลุม่ ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดั บต่ากว่าปริญญาตรี
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นเพื่อเตรียมกาลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐานเช่นแรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ ให้ ไ ด้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเป็ น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจและ
บุคคลในภูมิภาคเพื่อรองรับการดารงชีพมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่ ม สาขาวิ ช าทั้ ง สาขาวิ ช าทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพสั ง คมศาสตร์ ห รื อ
มนุษยศาสตร์รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทางมหาวิทยาลัยอาจเน้นการทาวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยหรือเน้น
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การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูงหรือเน้นทั้ง สอง
ด้ า นรวมทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย อาจมี บ ทบาทในการพั ฒ นาภาคการผลิ ต จริ ง ทั้ ง อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
มหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้อาจจาแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือลักษณะที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษาและลักษณะที่ 2 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุม่ ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกและ
เน้นการทาวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็น
ผู้นาทางความคิดของประเทศมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับ
สากล มุ่งสร้างองค์ความรู้และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ

สาหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้น
ระดับปริญญาตรี
ดังนั้ น การประกัน คุณภาพการศึกษาจึง ต้ องสร้ างกลไกการประเมินคุ ณภาพให้ ส อดรั บกับการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว
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4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษามาตรา 34 ได้กาหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงานเพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบาย
การพัฒ นาการอุ ดมศึก ษาของสถาบั น อุ ดมศึก ษาต่อ ไปมาตรฐานการอุ ดมศึก ษาที่จั ดท าขึ้ นฉบับ นี้ไ ด้ใ ช้
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนาโดยมีสาระสาคัญที่ครอบคลุม
เป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่คานึงถึงความ
หลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนาไปใช้กาหนดพันธกิจ
และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อย
ทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกันคือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการ
จัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้วคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดทามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกาหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้น การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้นยังได้จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุ ฒิ แ ละสาขาวิ ช าโดยกาหนดให้ คุณ ภาพของบัณฑิ ตทุ กระดั บคุณ วุฒิ และสาขาวิช าต้ องเป็น ไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งทาให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่ นคล่องตัวและ
ต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาตลอดจนสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา
เพื่อ ให้ การจั ด การศึก ษาทุ กระดับ และทุก ประเภทมี คุณภาพและได้ มาตรฐานตามที่กาหนดทั้ ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัม พันธ์กับมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จึงจาเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1
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5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทาประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสาคัญ 3 ประการคือการให้เสรีภาพทาง
วิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดาเนินการของสถาบัน (institutional autonomy)
และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ (accountability)
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุ
ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และสถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาประกอบกั บ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุน
ทรัพยากรติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความเป็นอิสระ
และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ล ะ
แห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทาหน้าที่กากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวซึ่ง คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่ง
ต่อมาได้จัดทาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดั บอุด มศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระสาคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมมหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ให้มีป ระสิทธิภาพและประสิ ทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่กากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึง
สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อกาหนดนโยบายหลักเกณฑ์แนวทางวิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและ
ประเมินผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง

แนวทางการจัดการศึกษา

แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/

ในฐานะพลเมืองและพลโลก

สังคมแห่งความรู้

มาตรฐานการ

มาตรฐานด้านคุณภาพ

มาตรฐานด้านการบริหาร

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา

อุดมศึกษา

บัณฑิต

จัดการการอุดมศึกษา

สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้

หลักเกณฑ์กากับมาตรฐาน

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน

รวมถึงมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาและ

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
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หลังจากดาเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่งสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดทากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบ
และกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของกฎกระทรวงฉบั บ นี้ ยั ง คงไว้ ต ามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯพ.ศ. 2545 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อ ง
ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553แทนฉบับเดิมโดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษา
ทุกระดับ ไว้ในฉบั บเดียวกันมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทาหน้าที่หลั ก 2
ประการคือ1) วางระเบียบหรือออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาแก่ ส ถานศึ ก ษาโดยน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกไปปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยการ
ประเมินคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพและกาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัด
ให้ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้ ส ถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
5.1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้
1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดย
คานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่กาหนดไว้
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้
1) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่
รับผิดชอบการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้นโดยมีหน้าที่พัฒนาบริหารและติดตามการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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2) ให้คณะวิชาและสถานศึ กษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อใช้กากับติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและ
หลักการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (2) คณาจารย์
และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น
(5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
เห็นสมควร
ทั้งนี้ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควรโดยให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การพัฒ นาด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะ
วิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดาเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต้องจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และ
แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
5.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด
ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั งกั ดของสถานศึก ษาระดับอุ ดมศึก ษาจั ดให้ มี การติด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบันโดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติหรือเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทางานที่
เริ่มต้นจากการวางแผนการดาเนินงานตามแผนการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้
การด าเนิ น ภารกิ จ ของสถาบั น บรรลุ เ ป้ า ประสงค์ แ ละมี พั ฒ นาการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
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5.2.2 มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน เป็ นกรอบส าคัญในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอย่ างไรก็ตามในปั จจุ บั นสถาบันอุดม ศึกษาต่างๆยังต้องดาเนินการให้ ได้ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากเช่นมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใน
กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นต้น
ตัวบ่งชี้ เป็นข้อกาหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบคุณภาพ
9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่
(1) ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
(4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม(6) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหารและ
การจัดการ (8) การเงินและงบประมาณและ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าว
สามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับ องค์ป ระกอบคุณภาพนั้ น ๆได้ ทั้งหมดดัง นั้นใน บทที่ 3 ของคู่มือ ฉบับนี้ จึงได้พัฒ นาตัว บ่งชี้ ที่
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องใช้ประเมินคุณภาพภายในทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัยนาเข้ากระบวนการและ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์นอกจากนี้ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินกระบวนการยังได้นาเสนอตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานไว้ด้วยในบทที่ 4 เพื่อประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาในการนาตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้
เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานซึ่งกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสมศ.
ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้ า นของกลไกการประกัน คุ ณ ภาพผู้ มี ค วามส าคั ญ ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานประสบ
ความสาเร็จและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดั บนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและ
เข้าใจร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ
หรื อ หน่ ว ยงานนี้ คือ การจั ด ระบบประกัน คุ ณภาพพร้ อมทั้ งตั ว บ่ง ชี้ และเกณฑ์ก ารประเมิ นคุ ณ ภาพที่
เหมาะสมสาหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ระดับบุคคลระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับคณะวิชาไปจนถึ งระดับสถาบันโดยอาจจาเป็นต้อง
จัดทาคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงานแต่ที่สาคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้อง
ประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้
ในทุกระดับ
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5.2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และวัดผลดาเนินงานเป็นสิ่งจาเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัด
และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจะไม่สามารถทาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศที่เป็นจริงถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลภาควิชาคณะวิชาและสถาบัน
ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพจึงเป็น
ปัจจั ยสาคัญยิ่ งที่จะส่ งผลต่อความสาเร็จ ของการประกันคุณภาพการศึกษาและส่ งผลต่อคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการดาเนิ นงานตั้งแต่การวางแผนการปฎิบัติงานประจาการตรวจสอบประเมินตลอดจนถึง การ
ปรับปรุงและพัฒนา
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6. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยหน่ว ยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษาเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาดียิ่ งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการที่สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเองดาเนินการปรับปรุงคุณภาพมีการกากับติดตามคุณภาพและ
มีระบบประเมินตนเองก่อน ต่อจากนั้นจึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดาเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6.1 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดาเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษากรอบแนวทางและวิธีการที่ สมศ. กาหนดซึ่งสอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ์รวมทั้ง
ผลสาเร็จของการดาเนิน งานตามมาตรการส่งเสริมและการชี้นาสังคมของสถานศึกษาตามนโยบายขอ ง
ภาครัฐ
3) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิตผลลัพธ์และ
ผลกระทบมากกว่ากระบวนการ
4) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง
5) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีทิศทางที่สอดคล้องกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับการ
ประเมินคุณภาพภายใน
6) เพื่อสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการดาเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
7) เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
6.2 การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอก
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ไว้ว่า “ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชนทาหน้าที่
พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา”
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมี
การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ
ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนาเข้า (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผล
การจัดการศึกษาดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่

การประเมินคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงาน
ประจาปี

การ
ตรวจเยี่ยม

รายงานผล
การประเมิน

การ
ติดตามผล

ติดตาม

ข้อมูลป้อนกลับ

ตรวจสอบโดย
ต้นสังกัด
ทุก 3 ปี

ข้อมูลป้อนกลับ

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่าเมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จาเป็นต้องจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกว่ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อนาเสนอสภา
สถาบันหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสาร
เชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดและการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ
สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่
แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
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สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่ นใดก็ตามโดยมีระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
6.3 แนวคิดและทิศทาง
1) ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา
2) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลักตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
โดยให้น้าหนักร้อยละ 75
3) ประเมินในเชิงกระบวนการโดยให้น้าหนักร้อยละ 25 เพื่อให้ความสาคัญกับสภาสถาบัน
ผู้บริหาร คณาจารย์และเครื่องมืออุปกรณ์คุณภาพและความพร้อมของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพภายใน
4) ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ์ (Peer Review)
5) ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เพื่อกระตุ้นให้การประกัน
คุณภาพภายในมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
6) ลดจานวนมาตรฐานและจานวนตัวบ่งชี้โดยถ่ายโอนมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า
และกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน
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บทที่ 2 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน
ของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ได้กาหนดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง
อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่องการ
ประเมินคุณภาพที่มีประสิ ทธิภาพนั้นทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจาเป็นต้องกาหนด
บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ ส ถาบั น ต้ องวางแผนจั ดกระบวนการประเมิน คุณภาพการศึ กษาภายในให้ เ สร็จ ก่อนสิ้ น ปี
การศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันดังนี้
1) เพื่อให้สามารถนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได้
ทันในปีการศึกษาถัดไปและตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม (กรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
2) เพื่อให้สามารถจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปีการศึกษาของ
แต่ละสถาบัน
เพื่อ ให้ ก ารประกัน คุ ณภาพการศึ กษาเกิด ประโยชน์ดั งที่ก ล่ าวข้า งต้น จึงควรมี แนวทางการจั ด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น
4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือการวางแผน (plan) การดาเนินงานและเก็บข้อมูล (do)
การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P
=
กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา
โดยนาผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วยกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
ประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมินจะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้
รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปีการศึกษาเพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน
D
=
กิจกรรมข้อที่ 2 ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปี
การศึกษาคือเดือนที่ 1– เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน–เดือนพฤษภาคมปีถัดไป)
C
=
กิจกรรมข้อที่ 3–8 ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชาคณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันระหว่างเดือนมิถุนายน–สิงหาคมของปีการศึกษาถัดไป
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A
=
กิจกรรมข้อที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน
โดยคณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษานาข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา
ทาแผนปฏิบัติการประจาปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้
สาหรับกิจกรรมข้อที่ 10 ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการ
ตามกฎหมายเพื่ อ ประโยชน์ ข องสถาบั น ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและเพื่ อ ประโยชน์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อการ
ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความ
เป็นสากล
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2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
2.1 การเตรียมการของมหาวิทยาลัยก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
2.1.1 การเตรียมรายงานประจาปี
ก. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการ
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กาหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ปัจ จุบั น สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒ นาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริม
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุณ ภาพอุด มศึ ก ษาตลอดจนอานวยความสะดวกให้ กั บ สถาบัน อุด มศึก ษาในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (common
data set) และเอกสารอ้างอิงการประเมินตนเองการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพรวมทั้ง
การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (eSAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งใน
สังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจาปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย
ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้ อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่
นาเสนอในรายงานการประเมินตนเองตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง
2) การนาเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทาได้ในสองแนวทางคือ จัดเอกสาร
ให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงานในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใดหน่วยงานไหนชื่อ
หรือหมายเลขเอกสารอะไรหรืออาจจัดในแนวทางที่สองคือนาเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องทางานของ
คณะผู้ประเมินโดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้การนาเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่า
แนวทางแรกเพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้เร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆได้ในคราวเดียว
ปัจจุบันเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและองค์ประกอบ
คุณภาพแต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทาให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของ
คณะกรรมการประเมินและไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 2.1 แผนดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
กิจกรรมดาเนินการ
1. ผู้รับผิดชอบในตัวบ่งชี้นาแนวทางการพัฒนา ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินปีการศึกษา 2555 ที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบไปดาเนินการ (มหาวิทยาลัยรับการประเมินปีการศึกษา 12 – 13 กันยายน 2556
สภาฯเห็นชอบแนวทางพัฒนา 18 พฤศจิกายน 2556)
2. ติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ และนาเสนอผลต่อคณะกรรมการประกันฯ และอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
3. จัดทาและเผยแพร่คู่มือประกันฯ ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ
4. หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลและป้อนข้อมูลใน e-manage ระยะ 12 เดือน (ปีการศึกษา 2556 /
ปีงบประมาณ 2556 / ปีปฏิทิน 2556 ตามแต่ละ kpi กาหนดไว้ในคู่มือฯ)
5. มหาวิทยาลัยติดตามผลการดาเนินงานของคณะ/มหาวิทยาลัย จากระบบ e-manage และรายงานผล
ต่อที่ประชุมกรรมการประกันฯ ทุกครั้งที่มีการประชุม
6. หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ป้อนข้อมูล SAR ลงในระบบ e-manage (SAR ควรแสดง CDS ด้วย)
7. ประเมิน IQA ระดับคณะ
8. CHEQA online ระดับคณะ (SAR และผลประเมิน)
9. CHEQA online ระดับคณะ นา kpi และผลประเมินที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเข้าระบบ
10. ประเมิน IQA ระดับมหาวิทยาลัย
11.CHEQA online ระดับมหาวิทยาลัย (SAR และผลประเมิน)
12. มหาวิทยาลัยส่งผลประเมินระดับคณะให้ทราบอย่างเป็นทางการ (คะแนนรวม kpi ที่ใช้ผลประเมิน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย)
13. นาเสนอผลการประเมิน และแนวทางพัฒนาตามข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันฯ /
คณะกรรมการบริหาร / คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านบริหารความเสี่ยงและประกันคุณภาพ /
สภามหาวิทยาลัย
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พ.ศ. 2556
มิย กค สค กย ตค พย ธค

11

มค กพ มีค

เมย

พ.ศ. 2557
พค มิย กค สค กย

ตค พย

กิจกรรมดาเนินการ

พ.ศ. 2556
มิย กค สค กย ตค พย ธค

มค กพ มีค

เมย

พ.ศ. 2557
พค มิย กค สค กย

ตค พย

14. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบถึงแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เพื่อวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน
- พร้อมทั้งแจ้งให้กองแผนงานพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการประจาปี และเสนอตั้ง
งบประมาณปีถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปี
- โดยจะมีการติดตามผลการดาเนินงานไปยังผู้รับผิดชอบก่อนที่จะมีการประชุมอนุกรรมการสภาฯ
ประมาณ 1 เดือน
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2.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในมหาวิทยาลัยควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สาคัญๆอาทิการประเมิน
คุณภาพคืออะไรมีความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างไรขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร
2) เน้นย้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคาถามหรือการสัมภาษณ์โดยยึด
หลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
4) เน้นย้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจาของทุกคนที่
ต้องร่วมมือกันทาอย่างต่อเนื่อง
ข. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจาเป็นต้องมีบุคลากรจานวน
1 - 3 คน ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้
ผู้ประสานงาน ควรเตรียมตัวดังนี้
1) ทาความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด
2) ทาความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถให้ข้อมูล
ต่อผู้ประเมินรวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใดหากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่
ตนเองไม่สามารถตอบได้
3) มีรายชื่อสถานที่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูล
อย่างครบถ้วน
4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ว่าจะเชิญมาเวลาใดห้องใดหรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกาหนด
5) เมื่อมีปัญหาในการอานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถประสานงาน
แก้ไขได้ทันที
2.1.3 การเตรียมสถานที่สาหรับคณะผู้ประเมิน
ก. ห้องทางานของคณะผู้ประเมิน
1) จัดเตรียมห้องทางานและโต๊ะที่กว้างพอสาหรับวางเอกสารจานวนมากโดยเป็นห้องที่
ปราศจากการรบกวนขณะทางานเพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทางานและอุปกรณ์เสริมอื่นๆให้
คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จาเป็นไว้ในห้องทางานหรือบริเวณใกล้เคียง
4) ห้องทางานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่างอาหารกลางวันตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ
5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมินเพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม
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ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารอาจารย์บุคลากรนักศึกษาฯลฯควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้
เหมาะสมกับการใช้งาน
2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. มหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทราบทั้งนี้แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเป็นดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
- มีกรรมการประเมินฯอย่างน้อย 3 คนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า
- เป็น ผู้ป ระเมิน จากภายนอกภาควิชาหรือหน่ว ยงานเทียบเท่าที่ผ่ านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่ว ยงาน
เทียบเท่าเป็ น ผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์สู งซึ่งสามารถให้ คาแนะนาที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ภาควิช าหรื อหน่ ว ยงานเทีย บเท่าที่รั บ การประเมิ นอาจอนุโ ลมให้ ไม่ต้อ งผ่ านการฝึ กอบรมหลั กสู ตรผู้
ประเมินของ สกอ. ก็ได้ส่วนผู้ประเมินจากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าโดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้
โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
- มีกรรมการประเมินฯอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ
สกอ.อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง
ซึ่งสามารถให้คาแนะนาที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้ องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมินโดยประธานต้องเป็นผู้ ที่ขึ้น
บัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
3) คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
- มีกรรมการประเมินฯอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของมหาวิทยาลัย
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ
สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
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- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
ข. มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการประเมินฯจะต้อง
ทาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับมหาวิทยาลัย
ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจัดส่ง username และ password ให้คณะกรรมการประเมินฯ
ทุกท่านและทุกระดับทราบเพื่อเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเยี่ยม
อย่างน้อย2 สัปดาห์โดยในส่วนของผู้ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดั บ มหาวิ ทยาลั ย มหาวิท ยาลั ย จะต้ องแจ้ งให้ ส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาจั ดส่ งรหั ส
ประจาตัว (ID code) ให้ด้วย เพื่อให้ประธานฯทาหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
พื้นฐาน (common data set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินฯเข้าสู่ร ะบบ นอกจากนั้นให้ มหาวิทยาลั ยแจ้งรายชื่อผู้ ทาหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างมหาวิทยาลัย คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์
และ e-mail address สาหรับติดต่อ
ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อร่วมเตรียม
แผนการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน อาทิ การจั ด ตารางเวลาเข้ า ตรวจเยี่ ย ม การให้ ข้ อ มู ล ที่
คณะกรรมการประเมินฯต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยมการนัดหมายต่างๆ เป็นต้น
2.2 การดาเนินการของมหาวิทยาลัยระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจงวัตถุประสงค์
และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยมแต่เตรียมพร้อมสาหรับการนาเยี่ยมชม
หรือตอบคาถามหรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดให้มีผู้ประสานงานทาหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯต้องการข้อมูลและเพื่อนาการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในตลอดจน
อานวยความสะดวกอื่นๆ
4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯทางานต่อหลังเวลาราชการควรมีผู้ประสานงานส่วนหนึ่งอยู่
อานวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ จากคณะกรรมการประเมินฯเมื่อ
สิ้นสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
2.3 การดาเนินการของมหาวิทยาลัยภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผู้ บริหารระดับภาควิช าคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนา
หรือปรับปรุงการดาเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่
ควรปรับปรุงและเสริมจุดแข็งซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดาเนินการกาหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลา
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สิ้ น สุ ด กิจ กรรมงบประมาณส าหรั บ แต่ล ะกิ จกรรมตลอดจนผู้ รับผิ ดชอบกิจกรรมเหล่ านั้น ทั้งนี้เ พื่อให้
สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจโดยแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยชื่นชม
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นและตระหนักว่าผลสาเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
3) ภาควิช าคณะวิ ช าหรื อหน่ว ยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลั ยควรให้ ข้อ มูล ย้อนกลั บแก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
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บทที่ 3 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตามองค์ประกอบคุณภาพ
1. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
1.1 หลักการ
การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามีหลักการสาคัญ 6
ประการคือ
1) ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4
ประการของการอุ ด มศึ ก ษาและพั น ธกิ จ สนั บ สนุ น ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2) ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ ม าตรฐานการอุ ด มศึ ก ษามาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการสาคัญคือไม่ให้เป็นภาระซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานแก่
สถาบันอุดมศึกษา
3) ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยนาเข้ากระบวนการผลผลิตหรือผลลัพธ์โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์จะ
มีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งนี้เพื่อความเชื่อมโยงและ
ความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ.
4) ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้านคือด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียด้านกระบวนการภายในด้านการเงินและด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม
5) จานวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจานวนตัวบ่งชี้ขั้นต่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
6) เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม
ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษากลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรีและ
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตาม
นิยามที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
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1.2 วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้
1.2.1 ศึกษากฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
1.2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.2.1 เพื่อนามาพัฒนาตัว
บ่งชี้โดยจาแนกตามปัจจัยนาเข้ากระบวนการผลผลิตและผลลัพธ์โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่
ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อให้สามารถวัดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้ครบทุกมาตรฐาน
1.2.3 กาหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาที่เป็ นตัวบ่งชี้ด้าน
ปั จ จั ย น าเข้ า ตั ว บ่ ง ชี้ ด้ า นกระบวนการและตั ว บ่ ง ชี้ ด้ า นผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ซึ่ ง มี ค วามครอบคลุ ม ทุ ก
องค์ประกอบคุณภาพทุกมาตรฐานการอุดมศึกษาและทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่กาหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้านคือด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกระบวนการภายในด้านการเงินและด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
1.2.5 กาหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภทคือตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
เป็น 5 ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจานวนข้อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้กี่ข้อได้
คะแนนเท่าใดกรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆหรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ) เป็นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ
กาหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น
30
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ตัวอย่างที่ 1 กาหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51
คะแนนที่ได้

=

75.51
100

x5

= 3.78

ตัวอย่างที่ 2 กาหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 34.62
คะแนนที่ได้

=

34.62

x5 =

85

2.04

ตัวอย่างที่ 3 กาหนดค่าเฉลี่ยคือจานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 200,000 บาท เป็น
คะแนน 5 ผลการดาเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน
คะแนนที่ได้

=

152,500.35
200,000

x 5=

3.81

ตัวอย่างที่ 4 กาหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08
คะแนนที่ได้

=

92.08
90

x5

=

5
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หลักการคานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนสรุปได้ดังนี้
1) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนน 5
จะได้คะแนน 5
2) ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนน 5 คานวณ
คะแนนที่ได้ดังนี้
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการดาเนินการ

x 5

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคานวณค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยการปัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
72.364 เป็น 72.36
3.975 เป็น 3.98
1.2.6 กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดาเนินการ
ใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนนโดยมีความหมายของคะแนนดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง
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การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
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2. คาชี้แจงอื่นๆ ในการนาตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องใช้ตัวบ่งชี้
คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
หน่ ว ยงานที่มี การเรี ย นการสอนให้ มหาวิทยาลั ยพิจารณาตัว บ่งชี้ที่ จะนาไปใช้ใ ห้ ส อดคล้ องกั บบริบ ท
โครงสร้างและระบบการบริหารและปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของ
หน่วยงานที่รับการประเมินเช่นตัวบ่งชี้ที่ 7.1 การประเมินสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
อาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจาคณะวิชาและผู้บริหารคณะวิชาเป็นต้น
3) การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษายกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มหาวิทยาลัยอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุให้
ชัดเจนและต้ องประเมิน ในรอบปี งบประมาณอย่า งต่อเนื่องโดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณที่ตรงกั บ ปี
การศึกษาที่ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้ของ สมศ. ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. กาหนด
4) อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการพนักงานและบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปี
การศึกษาซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจา (สมศ.) หมายถึง อาจารย์ ประจาที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย
นักวิจัยประจา หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานหรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปี
การศึกษาที่มีตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
นักวิจัยประจา (สมศ.) หมายถึง นักวิจัยประจาที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งบุคลากรที่มีตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยและมีสัญญา
จ้างกับมหาวิทยาลัย
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาให้นับระยะเวลาการทางานดังนี้
9-12 เดือน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
น้อยกว่า 6 เดือน

คิดเป็น 1 คน
คิดเป็น 0.5 คน
ไม่สามารถนามานับได้
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3. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
ระดับอุดมศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษาได้กาหนดตัวบ่งชี้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัว
บ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 38 ซึ่งกาหนดให้ สมศ. ทาการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่อง
ต่อไปนี้คือ 1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 2) มาตรฐาน
ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และ 4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
3.1 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบ่งชี้ (1)
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ตัวบ่งชี้
ด้านการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
14. การพัฒนาคณาจารย์
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 14 ตัวบ่งชี้
3.2 การคานวณค่าคะแนน
การใช้สูตรการคานวณค่าคะแนนให้คานวณตามผลการดาเนินงานจริงโดยใช้ผลการดาเนินงานที่
กาหนดเป็น 5 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนเป็นตัวเทียบในการคานวณค่าคะแนน ดังนี้
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานที่กาหนดเป็น 5 คะแนน

x 5
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4. นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
กระบวนการเรียนรู้ที่เ น้ นผู้เรียนเป็นสาคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุดเป็น
กระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเองหรือรวมทั้งมี
การฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทางานมีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการ
จัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ
นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยสะท้อน
จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาหรือเลือกทาโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขต
เนื้อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้
และทักษะทางวิชาชีพทักษะชีวิตและทักษะสังคมมีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบตัวอย่างเช่น
1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)
5) การเรียนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)

1

การบูรณาการ (Integration) หมายถึงการผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากรการปฏิบัติการผลลัพธ์และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ สาคัญของมหาวิทยาลัย
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดาเนินการ
มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้ว ย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุ ณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากนอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นจากนอกมหาวิทยาลัยของเจ้าของบทความ
1

ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจยั การสังเคราะห์องค์ความรู้เกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสาคัญตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547”.
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
ต่างประเทศ
การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ โครงการให้ บ ริ ก ารแก่ สั ง คมภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือเป็นการให้บริการที่จัดในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ
การให้อานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสิน ใจและในการ
ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหาหรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ านกระบวนการศึกษาค้น คว้าหรือทดลองวิเคราะห์ และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานวิจัย (สมศ.) หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จาเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษาค้นคว้าที่แสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ
งานสร้างสรรค์ (สมศ.) หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆที่มีความเป็นนวัตกรรมโดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียนงาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้ว ยผลงานด้านจิตรกรรม
ประติมากรรมภาพพิมพ์ภาพถ่ายภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่น ๆ
(2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบ
ต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
การประเมินงานสร้างสรรค์
1) ประเมินในมิติการเผยแพร่มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงานการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ต้องผ่าน
การรับรองหรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการหรือนักวิชาชีพในสาขาวิชาซึ่งเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพโดยมีระดับเกณฑ์การประเมินตามที่ สมศ. กาหนด
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2) ระดับเกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชาถึงแม้
ผลงานสร้างสรรค์จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชาเช่นขนาดผลงานงบประมาณเวลาการ
ทางาน จานวนผู้ร่วมงานวิธีการจัดการเผยแพร่หรือประโยชน์ที่ได้รับ
3) การประเมินในมิติการเผยแพร่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส ร้างผลงานสร้างสรรค์ได้รับการ
ประเมิ น ผลงานมากขึ้ น และเป็ น การส่ ง เสริม ให้ อาจารย์มี กาลั ง ใจสร้ างสรรค์ ผ ลงานทั้ งยั งเป็น การให้
ความสาคัญกับการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เหมือนกับเป็นการเผยแพร่งานวิชาการทางการสร้างสรรค์ให้
กว้างขึ้น
2

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อให้การดาเนินงาน
วิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
ค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยดังนี้
1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัยตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
7) นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์แ ละบุค ลากรสายสนับสนุน หมายถึ ง ประมวลความประพฤติที่อ าจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษาส่งเสริมเกี ยรติคุณชื่อเสียงและฐานะของอาจารย์และบุคลากร
สายสนั บสนุ นตามที่สภามหาวิทยาลัย กาหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาโดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการคือ 1) ยึดมั่น
และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้
อานาจครอบงาผิ ดทานองคลองธรรมต่อนักศึกษาและต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณ
ต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อ
ผู้ร่ว มงาน 8) จรรยาบรรณต่อนั กศึกษาและผู้ รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชนและ
10) จรรยาบรรณต่อสังคม
2

ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวิจยั ” สภาวิจัยแห่งชาติสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีแห่งสิ่งแวดล้อม
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นัก วิ จั ย ประจ า หมายถึ ง ข้ า ราชการหรือ พนั กงานหรื อ บุค ลากรที่ มีสั ญ ญาจ้ า งกั บ มหาวิ ทยาลั ย ทั้ ง ปี
การศึกษาที่มีตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
นักวิจัยประจา (สมศ.) หมายถึง นักวิจัยประจาที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
บุคลากรที่มีตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยและมีสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนดังนี้
ระบบทวิภาค

- สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ:
ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)

ระบบไตรภาค - สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
ขั้นตอนการคานวณค่า FTES มีดังนี้
1) คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุก
รายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลา
การเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคานวณดังนี้

เมื่อ

SCH

=

∑ nici

ni

=

จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i

ci

=

จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i

2) คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
F TES =

SCH
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ
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นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการโดยมหาวิทยาลัยได้
มีการคานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการโดยมหาวิทยาลัย
มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการ
สอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ ทาให้องค์การประสบความสาเร็จหรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆมีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจน
โดยมีการสรุ ป วิธีป ฏิบั ติห รื อขั้น ตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสาร
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ
จากการดาเนินการและความสาเร็จของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ เช่น
นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คณะกรรมการกากับดูแลมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง มหาวิทยาลัย อื่นๆ องค์การที่ทา
หน้าที่กากับดูแล กฎ ระเบียบองค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กาหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจน
ชุมชนในท้องถิ่น และชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปีเป็นแผนที่กาหนดทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์วัตถุประสงค์ผล
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรคลอบคลุมทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมหาวิทยาลัย นาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผน
ดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปีเป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ประกอบด้วยโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมค่าเป้ าหมายของตัว บ่งชี้เหล่านั้นรวมทั้งมีการระบุผู้รับผิ ดชอบหลักหรือหัวหน้า
โครงการงบประมาณในการดาเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน

ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้ องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆองค์ประกอบของระบบประกอบด้วยปัจจัยนาเข้ากระบวนการผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
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กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้โ ดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัด
องค์การหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทาหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทาการประมวลผลรวมทั้งการ
วิเคราะห์เพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆและนาส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานการบริหารหรือการตัดสินใจโดยมีคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ทางานของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทางานที่แตกต่างกันออกไป
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสานักงานฯหรือ
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลเช่นฐานข้อมูล
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆที่เป็นที่ยอมรับใน
ศาสตร์นั้นๆหรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็น
วารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสานักงานฯ
หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รระดั บ ชาติ หมายถึ ง หน่ ว ยงานราชการระดั บ กรมหรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนหรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
3

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองการบริหารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไปใน
ครรลองธรรมนอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีซึ่ งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนธรรม
ที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวางกล่าวคือหาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้นแต่รวมถึงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติอาทิความโปร่งใสตรวจสอบได้การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอกเป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามา
4

ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิด
3

ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ด”ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)

4

ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance Rating)” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงานก.พ.ร.)
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ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้อ งมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมิน
ผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ ท รั พ ยากรทั้ ง ด้ า นต้ น ทุ น แรงงานและระยะเวลาให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือการให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจรวมถึงตอบสนอง) ความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้ าหมายที่กาหนดไว้โ ดยความรั บผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่ส นองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือกระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ทุกกลุ่ มมีโ อกาสได้เข้าร่ วมในการรั บ รู้ เรียนรู้ทาความเข้าใจร่ว มแสดงทัศนะร่ว มเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่ วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่ว มในกระบวนการตัดสินใจและร่ว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือการถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และ
ภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัด สิ น ใจและการด าเนิ น การให้ แ ก่ บุ ค ลากร โดยมุ่ง เน้ น การสร้ า งความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารต่ อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือการใช้อานาจของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิงถิ่นกาเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม บุคคลที่ได้รับ
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ประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สาคัญโดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้ องศึกษาเพื่อให้ได้รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กาหนดตามกฎหมาย
อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการพนักงานและบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษาซึ่ง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
การเผยแพร่ (สมศ.) หมายถึง การเผยแพร่ง านสร้ า งสรรค์ใ นลั กษณะสิ่ ง ตี พิม พ์ ก ารจั ดนิ ท รรศการ
(Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวดซึ่งเป็นการนาเสนอผลงานศิลปะ
แขนงต่างๆอาทิงานศิลปะดนตรีการแสดงและงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการ
จัดการนาเสนอการเผยแพร่ในระดับ ชาติห รือนานาชาติ อย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวง
วิชาชีพโดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
แหล่งเผยแพร่ (สมศ.) หมายถึง สถานที่ส าหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิช าการโดยการจัดแสดง
นิทรรศการหรือจัดการแสดงซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้
1) ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษาอาทิหอศิลป์หอประชุมและลานศิลปวัฒนธรรมโดย
การจัดงานแสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นต้น
2) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคมจะต้องเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะงานสร้างสรรค์โดยเฉพาะ
และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ
3) แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติหรือเป็น
โครงการความร่วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ระหว่างประเทศ
4) คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์ไม่ต่ากว่า 3 คนโดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิและหรือนักวิชาการที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นทั้งนี้ต้องมีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย (ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายความ
รวมถึงศิลปินแห่งชาติด้วยและผลงานเหล่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการทางวิชาการและการรับรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
5) ศิลปะงานสร้างสรรค์งานออกแบบที่ไม่ ต้องการแสดงในหอศิลป์จะต้องมีหลักฐานที่แสดง
กิจกรรมการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพของงานที่แสดงพร้อมเอกสารโครงงานแผนงานและ
การประเมิน ผลโดยผลงานที่จั ดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ทางวิช าการในสาขาวิช า
ไม่ต่ากว่า 3 คน ทั้งนี้ต้องมีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย
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ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ความงามและความสุขแก่ผู้คนสภาพแวดล้อมและสังคม
เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยมความสุนทรีย์เข้าใจคุณค่าและความสาคัญของศิลปะตลอดจนเป็น
แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วัฒนธรรม (สมศ.) หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเช่นเรื่อง
ความคิดความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมโดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถี ชีวิตและสังคม
รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล
เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยมวัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากลแต่มีรากฐานของ
วัฒ นธรรมตนเองที่มีคุณค่า สาหรั บ วัฒ นธรรมในมหาวิทยาลัย หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็น
อุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมมีความเจริญงอกงามทางปัญญาความรู้ความคิดทัศนคติและ
จิ ต ใจการมีน้ าใจเสี ย สละและการมี ส่ ว นร่ ว มกั บสั ง คมสามารถเป็ นผู้ นาที่ ดีแ ละเป็น ที่พึ่ ง ของสั ง คม มี
วัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย และพัฒนาแนวทางการดารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้
การพัฒนาสุนทรียภาพ (สมศ.) หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความ
งามทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อบุคคล มหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อม และสังคม ในแนวทาง
ที่ดีขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรั บร่วมกันได้ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่
ต้องไม่เป็นการทาลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิมการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถ
สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ทั้งทาง
เทคโนโลยีระบบสังคมและความนิยมเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข
สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่อการรับ รู้และความรู้สึกสามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุขมีรสนิยมก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่งดงาม
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพันตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของ
ศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการดารงรักษ์สืบต่อไป
สะอาด (สมศ.) หมายถึง ไม่รกมีระเบียบรักษาง่ายใช้สะดวก
สุขลักษณะ(สมศ.) หมายถึง สะอาดปลอดภัยไร้มลภาวะสุขใจสบายกายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สวยงาม (สมศ.) หมายถึง มีการจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม
ไม่สิ้นเปลืองและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
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5. วิธีการนับ (สมศ.)
การนับจานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่บทความ
จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ
Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น
สามารถนามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น
การนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ให้นับตามปีปฏิทินหรือปี
การศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลสาหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ ปีปฏิทิน
ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ เป็นผลงานเดิมแต่นาไปตีพิมพ์
หรือเผยแพร่มากกว่า1ครั้งให้นับได้เพียง 1 ผลงานทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไปแล้ว
การนั บ จ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ ผลงานสร้ า งสรรค์ ที่ น าไปใช้ป ระโยชน์ ให้ นับ จากวั นที่ น า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้า งสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้
ช่ ว งเวลาที่ ใ ช้ จ ะเป็ น ตามปี ป ฏิ ทิ น หรื อ ปี ง บประมาณหรื อ ปี ก ารศึ ก ษาอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล สาหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ ปีปฏิทิน ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มีการนาไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ากัน
การนับจานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในรู ปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
หนังสือหรือตาราทางวิชาการซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการ
ตีพิมพ์และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการ
ตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น สาหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ ปีปฏิทิน
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6. องค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
หลักการ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนแต่ละแห่งมี ปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่
อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ ที่คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจะกาหนด
วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย
และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษามาตรฐาน
การศึกษาของชาติมาตรฐานการอุด มศึกษามาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ใน
กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภามหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุก
กลุ่มในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่
กาหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง
ชุมชนผู้ใช้บริการ และสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 1 จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 1.1 :

กระบวนการพัฒนาแผน

ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนิน
พันธกิจ หลั กคณะ/หน่ วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจาเป็นต้องมีการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดาเนินงานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเพื่อให้คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนดาเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้นมีคุณภาพมีความเป็น
สากลและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนต้องกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัยแล้ว
จะต้องคานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพื่อให้การ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่
ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอน และได้รับความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
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6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงาน
ผลต่อ ผู้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการประจ าคณะ/หน่ว ยงานเที ยบเท่ า คณะที่ มี การเรี ยนการสอน เพื่ อ
พิจารณา
8. มี ก ารน าผลการพิ จ ารณาข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
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คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนดการเรียนการสอน ในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้ าที่ได้มาตรฐาน
ตามที่กาหนดประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนา
อาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์การศึกษา
(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรตามที่กฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กาหนด
ด้ า นคุณ ภาพบัณ ฑิต หมายถึง การที่ มหาวิทยาลั ย ดาเนินการรับนัก ศึกษาที่มีคุณสมบัติและ
จานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งได้ตามคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยกล่าวคือ เป็นผู้ใช้ภาษาได้ดี
ถูกต้อง ประพฤติดี มีกริยามารยาทดี มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองได้ถ่องแท้ เจริญงอกงาม เพาะความใฝ่รู้
และสามารถแปลความคิดเป็นการกระทาได้สาเร็จ เป็นผู้เรืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้ มี
ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง มีทักษะในการวิจัย และมีจิตสานึกและภูมิ
ธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556
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4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 2 จานวน 13 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้
ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีร ะบบและกลไกการปิ ดหลั กสู ต รตามแนวทางปฏิบัติ ที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษาและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหมายถึงต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดใน ภาคผนวก ก) สาหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติจะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4
กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมกากับให้การ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค2 : ข้อ
6. มีความร่ ว มมือในการพัฒ นาและบริ ห ารหลั กสู ตรระหว่า งมหาวิท ยาลั ย กับภาครัฐ หรื อ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุ ก
ระดับการศึกษา
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปีการศึกษาที่ทาการประเมินสาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้
เปิดสอนทุกระดับปริญญาโดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึก ษาแต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว
2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอปิดหลักสูตรและคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไป
ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
เกณฑ์ทั่วไป
เกณฑ์ทั่วไป
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คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
เกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
เกณฑ์ทั่วไป
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ภาคผนวก ก)
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0

หมายเหตุ :
มหาวิ ท ยาลั ย อาจก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
มหาวิทยาลั ย หรือกาหนดเป้ าหมายการดาเนินงานที่สู งขึ้นเพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเองโดย
กาหนดไว้ ใ นรายละเอี ย ดของหลั ก สู ตรทั้ งนี้ ห ลั ก สู ตรของมหาวิ ทยาลั ย ทุก ระดั บ คุณ วุ ฒิ ต้ อ งมี ผ ลการ
ดาเนิ น การที่บ รรลุ ตาม เป้ า หมายตั ว บ่ งชี้ ทั้ง หมดอยู่ ในเกณฑ์ ดี จึง จะได้รั บการเผยแพร่ห ลั ก สู ต รที่ ไ ด้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดับ อุด มศึ ก ษาแห่ งชาติ โ ดยเกณฑ์ ก ารประเมิน ผ่ านคือ มีก าร
ดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.2 : อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ : คณะใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่ ม ลึ ก ทางวิ ช าการเพื่ อ ปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ ส าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการผลิ ต
บัณฑิตศึกษาวิจั ยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิช าการและการพัฒ นาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน : คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนสามารถเลือกใช้เกณฑ์การ
ประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบัน กลุม่ ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หรือ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
= ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมินลบด้วยร้อยละของอาจารย์ประจาที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิป ริ ญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิ ที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลั กเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ
มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจาให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการพนักงานและบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
นักวิจัยประจา หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานหรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปี
การศึกษาที่มีตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาให้นับระยะเวลาการทางานดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จาเป็นต้อง
เลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.3 : อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ : คณะใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนา
องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอนรวมทั้งการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศการดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน : คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนสามารถเลือกใช้เกณฑ์การ
ประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบัน กลุ่ม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) ค่ าการเพิ่มขึ้ น ของร้ อยละของอาจารย์ประจาที่ด ารงตาแหน่ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
12 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

= จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
56

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
x 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หรือ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมินลบด้วยร้อยละของอาจารย์
ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x 5

หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจาให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จาเป็นต้องเลือก
เหมือนกับมหาวิทยาลัย

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจาเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่
ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของ
ผู้เรียน นอกจากนั้นยังจาเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผลและ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ ค วามรู้ ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นและดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ :
หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการสารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและ
กาลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทางานได้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
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คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.5 : ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : สานักหอสมุด/สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ/กองอาคารและสถานที่/กองสวัสดิการ/
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ผลักดันการดาเนินงานและเขียน
รายงานการประเมินตนเองรวมทั้งจะป้อนข้อมูลใน CHEQA Online ให้คณะ
และคณะใช้คะแนนผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
นอกเหนื อ จากการเรี ย นการสอนมหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด บริ ก ารด้ า นกายภาพอย่ า งครบถ้ ว น
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนเช่นสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ การบริการด้านงานทะเบียนการบริการนักศึกษานานาชาติเป็นต้น
นอกจากนั้ น ยั ง จ าเป็ น ต้ อ งมีส ภาพแวดล้ อ มและการบริก ารด้า นกายภาพที่ ส่ งเสริ มคุ ณ ภาพชี วิต ของ
นักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกาลังกาย บริการอนามัย
การจัดจาหน่ายอาหาร เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES
ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง
น้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อย
ในเรื่องประปาไฟฟ้าระบบกาจั ดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
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หมายเหตุ :
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนักศึกษาที่
มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัยด้วย
2. การคิดจานวน FTES ให้นาจานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้อง
เทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่นโดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอน/มหาวิทยาลัยหรือชุมชนภายนอกมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คานึงถึงความ
แตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหา
ความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล
การจั ดให้ มีชั่ว โมงเรี ย นในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการรวมทั้งมีการฝึ กประสบการณ์ภ าคสนามอย่าง
พอเพี ย งมี ก ารจั ด สั ม มนาจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าโครงการมี ก ารเรี ย นการสอนทางเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ (internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสาหรับการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
6. มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา
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หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือ
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เช่ น การฝึ ก งานสหกิ จ ศึ ก ษา การค้ น คว้ า อิ ส ระ วิ ช าโครงงาน สารนิ พ นธ์ และ
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นและนาไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอนกรณี
หลั กสู ต รที่ไม่เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ด้วย
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
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คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พึงมีประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละ
หลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอาจมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือที่มีลักษณะ
เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หรื อผู้ ส าเร็ จ การศึกษาในหลั กสู ตรที่เน้นการวิจัยควรมีคุณลั กษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิช าการ
การเป็นผู้นาทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการนาเสนอผลงาน
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญ ญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุม วิช าการหรื อน าเสนอผลงานทางวิช าการในที่ ประชุมระหว่างมหาวิทยาลั ยหรือที่ป ระชุ ม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.8 : ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : กองกิจการนักศึกษา : มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ผลักดันการดาเนินงานและเขียนรายงาน
การประเมินตนเองรวมทั้งจะป้อนข้อมูลใน CHEQA Online ให้คณะ
และคณะใช้คะแนนผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสาคัญ
ของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอนจึงควรมีการวัดระดับความสาเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจัดให้กับนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึ กษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
2. มีการถ่า ยทอดหรื อเผยแพร่ พฤติกรรมด้านคุ ณธรรมจริยธรรมส าหรับนั กศึกษาที่ ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติ กรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หมายเหตุ :
1. การยกย่ อ งชมเชยประกาศเกียรติคุณ ด้านคุณธรรมจริยธรรมหากด าเนิ นการในระดั บ
มหาวิทยาลัยต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือ
เข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป)
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป (เช่นระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนหรือบริ ษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภา
วิชาชีพ)
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1ปี
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน : มหาวิทยาลัยจะส่งผลการดาเนินงานให้คณะเพื่อนาไปเขียนในรายงาน
การประเมินตนเอง
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา
นั้น ๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิจ การของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
การนับการมีงานทา นับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจาเพื่อ
เลี้ย งชีพตนเองได้การนั บจ านวนผู้มีงานทาของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ล งทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
วิธีการคานวณ
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

x 100

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณอย่างน้อย
ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะครอบคลุมทุกคณะกรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจไม่ ถึงร้อยละ 70 ของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาให้มีการติดตามซ้าโดยผลการสารวจต้องสามารถระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
1. จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
5. จานวนบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
6. จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 :

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน : มหาวิทยาลัยจะส่งผลการดาเนินงานให้คณะเพื่อนาไปเขียนในรายงาน
การประเมินตนเอง
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุโดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนดครอบคลุม
อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ตลอดจนสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ส ภาหรือองค์กรวิชาชีพกาหนดเพิ่มเติมหรือสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน
ต้องทาการประเมินครบทุกด้าน
วิธีการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการรวบรวมข้อมู ลเองโดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามที่
เผยแพร่โดย สมศ.
2. ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
3. ข้อมูลผลการดาเนิน งานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 : ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2556 หาร ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : บัณฑิตวิทยาลัยฯ : คณะใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
คาอธิบาย
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสาคัญของ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นาทางความคิดความสามารถด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์การนาเสนอผลงานมีทักษะในการวิจัยทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและ
นักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผู้ ส าเร็ จ การศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ห รือ
บทความจากสารนิพนธ์หรือบทความจากศิลปนิพนธ์
การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลัก ษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับ
คณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ นอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
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งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

ปีปฏิทิน
ปีการศึกษา

หมายเหตุ นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ *
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จาเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติเป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกาหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปี
ตามปีปฏิทิน พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ค่าน้าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น
2. จานวน และรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติพร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือ
องค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้าหนักของ
การเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดตามปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 : ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2556 หาร ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : บัณฑิตวิทยาลัยฯ : คณะใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสาคัญ
ของคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้นาทางความคิดความสามารถ
ด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนาเสนอผลงานมีทักษะในการวิจัยทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและ
นักวิชาชีพขั้นสูง
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ นอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
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วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

x 100

ปีปฏิทิน
ปีการศึกษา

เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน
subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus

กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ *
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย

อาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
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การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จาเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติเป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกาหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปี ปฏิทิน พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์
ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสาร หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ค่าน้าหนักของบทความวิจัยแต่
ละชิ้น
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดตามปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ : คณะใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุณ ภาพของคณาจารย์ เ ป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นรวมทั้ ง พิ จ ารณาจาก
ความสาเร็จของสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องอันจะทาให้สถานศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลคุณภาพ
อาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การพิจารณา
กาหนดค่าน้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0
1
3
6

2
3
5
8

5
6
8
10

วิธีการคานวณ
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์คานวณดังนี้
ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
2. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาต่อโดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดง
วุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
- คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพให้รับรองการเทียบเท่าตามเกณฑ์ของ สกอ.
และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ.
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนสนับสนุนส่งเสริม เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ (1) การจัดบริการ
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักศึกษาและศิษย์เก่าและ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาตลอดจน
คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ได้ แ ก่ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 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. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 3 จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์ เก่าและ
(3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ
เกณฑ์มาตรฐาน:ข้อ
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อ ไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด
บริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
หมายเหตุ : ในกรณีคณะที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้ง
โดยมหาวิทยาลัยและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5
ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ
1. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3. มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาน าความรู้ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพไปใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมที่
ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท สาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท สาหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ 3 มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
หรือ 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
คณะ/หน่ ว ยงานเที ย บเท่ าคณะที่ มี ก ารเรีย นการสอนละแห่ ง อาจมีจุ ด เน้น ในเรื่ อ งการวิ จั ย ที่
แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัย
จาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ พันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้
สามารถด าเนิ น การในพั น ธกิ จ ด้ า นนี้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพตามจุ ด เน้ น เฉพาะของแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์การวิจัยจะประสบความสาเร็จและ
เกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการคือ 1) มหาวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัยมี
ระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานตามพันธกิจด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดเน้นเฉพาะโดยมีการเนินการตาม
นโยบาย แผนงาน งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย
และบุคลากรให้มีสมรรถนะในการทาวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทาวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยผลงานประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็น
นวัตกรรมที่นาไปสู่การสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่เรืองปัญญา มีคุณธรรม และความเชี่ยวชาญสูง การสร้าง
และพัฒ นาองค์ความรู้ใหม่เป็น การเปิดโลกทัศน์ใหม่และขยายพรมแดนของความรู้และทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ส ามารถน าไปประยุ กต์ใช้ในงานได้จริง ทั้งการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การใช้ประโยชน์เชิง
สาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น
ถ้าคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนต้องสร้างความเข้มข้นเชิงวิชาการสร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพสูงและสร้างการยอมรับในแวดวงวิชาการควรเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถนา
ผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ หากเป็นงานวิจัยและพัฒนาก็ต้องเป็นงานวิจัยที่
สามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้จริงรวมทั้งนักวิจัยสามารถเรียนรู้สิ่ งใหม่ๆ
เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในการพัฒนาเป็นการเรียนรู้ที่สั่งสมและถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้ประเด็นสาคัญก็คือ ไม่
ว่างานวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัยประยุกต์ก็ต้องเป็นงานวิจัยแท้คือ การมีผลเป็นการเรียนรู้สั่งสมองค์ความรู้
และถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นๆ ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทยสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมทั้งการพัฒ นา
ประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมความรู้และสังคมแห่งภูมิปัญญาอันก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้
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และใฝ่รู้ตลอดชีวิตและวัฒนธรรมการใช้ความรู้ในการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการพัฒนาตลอดจน
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 4 จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่ ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่ งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเช่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯเช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค2
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจาก
สภาพปั ญหาของสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์ทั่วไป
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
เกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
เกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ
เกณฑ์ทั่วไป
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบ 7 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์นักศึกษา
วงการวิชาการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
เป็นเรื่องที่มีความสาคัญสาหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวมเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่มโดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพ
เชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิช าการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนาผลงานงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีร ะบบและกลไกเพื่ อช่ว ยในการคุ้มครองสิ ท ธิ์ของงานวิจั ยหรือ งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556 หาร ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร : ให้คณะใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มี
การเรียนการสอนจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและที่
ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
ด้านการวิจัยของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่
เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5
1. เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
=
60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ :
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อคน
=
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก*
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
* จานวนเงินก่อนหักเข้ามหาวิทยาลัย
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ปีงบประมาณ
ปีการศึกษา

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกต่อคน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้ นั บ จ านวนเงิน ที่มีการลงนามในสั ญญารับทุนในปีงบประมาณนั้น ๆ ไม่ใช่จานวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ
กรณีที่ไมมีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2556 หาร ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร : ให้คณะใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่ง ที่สาคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดาเนินการตามพันธกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนั้นสามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจานวน
ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ นอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุ ฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์ เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
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เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject
category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus

กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ *
0.125
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือจังหวัด
0.25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณา
ด้วย
อาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศหมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จาเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ
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การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

x 100

ปีปฏิทิน
ปีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร้อยละ
20
20
10

การคิดคะแนนระดับคณะให้นาคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ยและการคิด
คะแนนระดับมหาวิทยาลัยให้นาคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนและรายชื่อบทความวิจั ยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีปฏิทิน พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้าหนักของแต่ละบทความวิจัย
2. จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่
ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐานและค่าน้าหนัก
ของแต่ละผลงานสร้างสรรค์
3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2556 หาร ปีการศึกษา 2556
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของมหาวิทยาลัยการดาเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จ นั้ นสามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมี
ประโยชน์สู่การนาไปใช้จากการเปรียบเทียบจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจาที่นาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงาน
การวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นาไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้องสามารถ
นาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดย
มีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ/
หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรื อการรับรอง/
การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรมมี ดังนี้
1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน
เรื่องต่างๆ ที่ทาให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้นได้แก่การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข
ด้านการบริหารจัดการสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนาไป
ประกอบเป็ น ข้ อ มู ล การประกาศใช้ ก ฎหมายหรื อ ก าหนดมาตรการกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ โดยองค์ ก รหรื อ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เช่นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษ ฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพสร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นาไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและการ
ประเมินไว้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง
หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รหรื อ ชุ ม ชนภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารน างานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ข อง
มหาวิทยาลัยไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
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การนั บ จ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ ผลงานสร้ า งสรรค์ ที่ น าไปใช้ป ระโยชน์ ให้ นับ จากวั นที่ น า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้
ช่ว งเวลาที่ใ ช้จ ะเป็ น ตามปี ป ฏิ ทิน ตามระบบที่ม หาวิท ยาลั ย จัด เก็ บข้อ มูล ในกรณี ที่ง านวิจั ยหรือ งาน
สร้างสรรค์มีการนาไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นใน
กรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ากัน
วิธีการคานวณ
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

x 100

ปีปฏิทิน
ปีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจาโดยนับรวมผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดาเนินการเสร็จ ปีที่นาไปใช้
ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วยตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
ในเรื่องต่างๆที่ทาให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข
ด้านการบริหารจัดการสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนาไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมายหรือกาหนดมาตรการกฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
- การใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปสู่ การพัฒ นา
สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพสร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นาไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและการ
ประเมินไว้
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาโดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2556 หาร ปีการศึกษา 2556
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยการ
ปฏิบัติจริงและได้นาไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
ผลงานวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ รองคุ ณ ภาพ หมายถึ ง บทความวิ ช าการต าราหรื อ หนั ง สื อ ที่ ผ่ า น
กระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้วตามเกณฑ์ของกพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า
ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตารา (Textbook) หรือหนังสือ
(Book)ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่
สะท้อนมุมมองแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์การสังเคราะห์เอกสารหรือการวิจัยโดยจัดทาในรูป
ของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน
-ตารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบอาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่าน
ทั่วไปโดยไม่จาเป็นต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือต้องนามาประกอบการเรียนการสอนในวิชา
ใดวิชาหนึ่งทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้
ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
การนับจานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
หนังสือหรือตาราทางวิชาการซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการ
ตีพิมพ์และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิ มพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการ
ตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ1ชิ้น
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เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด
ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้วหรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ

วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

x 100

ปีปฏิทิน
ปีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการตาราหนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มี
คุณภาพของอาจารย์ประจาโดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อ
เจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงาน
ที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้าหนักของผลงานวิชาการ
แต่ละชิ้น
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาโดยนับรวมอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการ
เรียนการสอน คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการ
เรีย นการสอนมีความเชี่ยวชาญการให้ บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหน่วยงานอิสระหน่วยงาน
สาธารณะชุมชนและสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิช าการมีความหลากหลาย เช่น การ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การ
อบรมจั ดประชุมหรื อสั มมนาวิช าการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสั งคม การ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้วมหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ คือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการ
เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
สร้างเครื อข่ายกับ หน่ว ยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม หมายถึ ง การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่
ครอบคลุ มกลุ่ มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้ บริการ โดยการใช้
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยหรือใช้ทรั พยากรร่วมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับบุคคลในหลาย
ลั ก ษณะ อาทิ การให้ ค าปรึ ก ษาการศึ ก ษาวิ จั ยค้ น คว้า เพื่อ แสวงหาค าตอบให้ กั บ สั งคมการฝึ กอบรม
หลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป การให้บริการ
ทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่าด้วยสานึกความรับผิดชอบของความเป็น
สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในฐานะเป็ น ที่ พึ่ ง ของสั ง คม หรื อ เป็ น การให้ บ ริ ก ารเชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนเป็นรายได้ หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่การ
ให้บริการทางวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งและแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องอันก่อให้เกิดความมั่นคงความเข้มแข็งและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนสังคมประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการ
และวิชาชีพในการตอบสนองชี้นาและเตือนสติสังคมของมหาวิทยาลัยโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556

91

ตั ว บ่ ง ชี้ ม าตรการส่ ง เสริ ม (สมศ.) หมายถึ ง กลุ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ป ระเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะป้องกันและแก้ไขปั ญหา
สั ง คมตามนโยบายของรั ฐ ซึ่ ง สามารถปรั บ เปลี่ ย นตามกาลเวลาและปั ญหาสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นไป โดยมี
เป้ า หมายที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น ผู้ ชี้ น าสั ง คม อาทิ การรั ก ชาติ การบ ารุ ง ศาสนา และเทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การน้อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริมความ
ร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม
จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด
เป็นต้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 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.)

ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 5 จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนพึงกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็น
ระบบและมีการจัดโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าวการให้บริการทาง
วิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยและสามารถบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2
และข้อ 3
เกณฑ์การประเมิน: ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและ
เป็นที่พึ่งของชุมชนภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานวิชาชีพสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความ
พร้อมตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยพิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทาง
วิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย /คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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:

ข้อ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 : ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการ
สอนซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทาหน้าที่ใดๆ ที่มีผล
ต่อการพัฒ นาชุ มชนในด้านวิช าการหรือการพัฒ นาความรู้ ตลอดจนความเข้ม แข็ งประเทศชาติ และ
นานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่าโดยมีการนา
ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ
ตารา หนังสือ รายวิชา หรือหลักสูตร เป็นต้น
การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภทคือ
1. การพัฒนาการเรียนการสอน
2. การพัฒนาการวิจัย
ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จาเป็นต้องมีทั้ง
สองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการพัฒนาการวิจัยจะต้องเสร็จสิ้นภายใน
ปีงบประมาณ 2556 เท่านั้น
วิธีการคานวณ
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

x 100

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานเอกสารข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจาได้รวบรวมจัดระบบและมีการประมวลความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย โดยอาจไป
ต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตารา หรืองานวิจัย ขยายผลนาไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือ นาไปสู่การเปิด
รายวิชาใหม่
2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมินและ
โครงการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการในปีที่ประเมินโครงการหนึ่งๆจะ
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอนหรือเฉพาะกับงานวิจัยหรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัยก็ได้
3. การบริการวิชาการเป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง
โครงการทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆหรือทาให้ชุ มชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน
ประเด็นการพิจารณา:
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุม ชนหรื อ องค์ ก รสร้ างกลไกที่ มี ก ารพั ฒ นาตนเองโดยคงอั ต ลั ก ษณ์ ข องคนในชุ ม ชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
เกณฑ์การให้คะแนน: ข้อ
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
2. รายงานเอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นาหรือสมาชิกของชุมชน
หรื อองค์กรได้เรี ยนรู้และดาเนิน กิจ กรรมอย่างต่อเนื่องและพัฒ นาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์ก รที่สร้าง
ประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคมชุมชนหรือองค์กร
5. “ต่อเนื่อง” หมายถึงมีการดาเนินงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
6. “ยั่งยืน” หมายถึงมีการดาเนินงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
7. “เข้มแข็ง” หมายถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้
หมายเหตุ สาหรับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนที่ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป
สามารถใช้โครงการ/กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่า
เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย สมศ. จะ
พิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติ
ของแต่ละมหาวิทยาลัยและมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตรวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมที่ฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานพัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนมีการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยเห็นถึงความสาคัญและคุณค่าเรื่อง
ศิล ปะและวัฒ นธรรมที่จ าต้องปลู กฝั งส่ งเสริมและพัฒ นาสิ่ งที่ดีงาม ความมีสุ นทรีย์ และวัฒ นธรรมที่
พึงประสงค์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามอย่างมีรสนิยมให้เกิดในจิตสานึกและในวิถีชีวิตมีความเชื่อมั่นใน
การดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในเรื่องความเชื่อค่านิยมและ
วัฒนธรรมใหม่ๆ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน จึงมีนโยบายและการดาเนินงานทั้ง
ในระดับบุคคลและคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน โดยมีระบบและกลไกเป็นหน่วย
ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ในลั กษณะโครงการและส่ ว นหนึ่ งของการจั ดการเรีย นการสอนเพื่อ ให้ วิถีชี วิต และ
บรรยากาศในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนน่าอยู่มีชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีร สนิยมและ
สามารถอยู่ในสังคมด้วยความเข้าใจมีน้าใจอย่างมีความสุข
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 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 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 6 จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 6.1

: ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้าง
และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูร ณาการงานด้านทานุ บ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

98

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพวิถีชีวิตและจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคมเป็น
พันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนักที่จะต้องให้ความสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้
สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรั ทธาและเป็นที่
ยอมรับของสังคมการส่งเสริมสนับสนุนจาต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคง
และยั่งยืนโดยการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้
ประเด็นการพิจารณา : ข้อ
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

ข้อ
คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. นโยบายแผนระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสาเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสาเร็จ เช่น
ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่างแบบสารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น
5. รายงานรางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติและนานาชาติจากมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยมเกิดรูปแบบวิถีชีวิตและ
สังคมโดยมีลักษณะที่เป็นพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจาเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญาโดยมีแผนใน
การพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรมสามารถเลือกรับ
รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม
ประเด็นการพิจารณา : ข้อ
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภั ยของอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1–4 ไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

ข้อ
คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนดาเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมรายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม
3. เอกสารหลั ก ฐานหรื อ ผลการประเมิ น ด้ า นสภาพแวดล้ อ มความปลอดภั ย ความสะอาด
สุขอนามัยและความสวยงาม
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1–4
100
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หมายเหตุ
1) สะอาด หมายถึง ไม่รกมีระเบียบรักษาง่ายใช้สะดวก
2) สุขลักษณะ หมายถึง สะอาดปลอดภัยไร้มลภาวะสุขกายสบายใจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่
แวดล้อมไม่สิ้นเปลืองและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดย
มีคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนทาหน้าที่ในการกากับดูแลการ
ทางานของคณะ/หน่ ว ยงานเทีย บเท่า คณะที่มี การเรีย นการสอนให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ คณะ/หน่ ว ยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ย ง การบริหารการเปลี่ ยนแปลงการบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ
เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ด้านการบริหารและการพัฒนาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน หมายถึง
การที่ ค ณะ/หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า คณะที่ มี ก ารเรี ย นการสอนมี ร ะบบการบริ ห ารและการจั ด การที่ ดี มี
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และพันธกิจที่กาหนดไว้โดยมีคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนทา
หน้าที่กากับดูแลนโยบาย การดาเนินงานตามแผนการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน
การบริหารสวัสดิการที่จัดให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคน รวมทั้งกากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่กาหนดมีการเผยแพร่ผลการดางานของ
คณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลที่
ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง
(Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency)
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule
of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
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8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องคู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 7 จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.1 : ภาวะผู้นาของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการ
สอน คือ คณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน และผู้บริหารทุกระดับ
ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนนั้นๆ หากคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาที่ดี มีธรรมาภิบาลรับผิดชอบต่อ
สั ง คม รั ก ความก้ า วหน้ า ดู แ ลบุ ค ลากรอย่ า งดี เปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและกากับดูแลติดตามผลการดาเนินงานของคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนไปในทิศทางที่ถูกต้องจะทาให้ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการ
เรียนการสอนเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. คณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กาหนดทิศทางการดาเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
3. ผู้บริหารมีการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนไปยังบุคลากร
ในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการประจาคณะ/หน่ วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน และผู้บริหารนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ
สมศ.
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.2 : การพัฒนาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนสู่คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเรียนรู้
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมี
การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนแห่งการเรียนรู้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้
เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน สามารถเข้าถึงความรู้และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอนมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ใน
คณะ/หน่ ว ยงานเที ย บเท่า คณะที่ มีก ารเรี ย นการสอน ประกอบด้ว ย การระบุ ความรู้ การคั ด เลื อ ก
การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่ งปั น และแลกเปลี่ ย นเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)
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5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่า นมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.3

: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ผลักดันการดาเนินงานและเขียน
รายงานการประเมินตนเองรวมทั้งจะป้อนข้อมูลใน CHEQA Online ให้คณะ และคณะใช้คะแนนผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มหาวิทยาลัย ควรมีการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารและการตัดสิ นใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหารการวางแผนและการตัดสินใจ
ของผู้บริหารทุกระดับเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้ านของบุคลากรเพื่อการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดาเนินงานตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความ
สะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน:ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
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คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
เพื่อให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการ
บริหารและควบคุมปัจจัยกิจกรรมและกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งใน
รู ป ของตั ว เงิน หรื อไม่ใช่ ตัว เงิน เช่น ชื่อ เสี ยงและการฟ้ องร้องจากการไม่ปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิดเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหารวมทั้งการ
มีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งานมีการปรับปรุงระบบอย่าง
ต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
เป็นสาคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบพั น ธกิ จ หลั ก ของคณะ/หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า คณะที่ มี ก ารเรี ย นการสอนร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตาม
บริบทของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอน
- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร
งานวิจัยระบบงานระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆตามบริบทของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
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4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อ คณะกรรมการประจา
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนในรอบปีการประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของ
นักศึกษา คณาจารย์ บุ คลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากความบกพร่องของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอนในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนนเช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทาร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ภายในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอนสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนในการ
ระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรขาดจริยธรรมจรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานหรื อกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้ เห็ นตามสื่ อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ข่าว
online เป็นต้น
3. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทาให้
ต้องปิ ดหลั กสู ต รหรื อ ไม่ส ามารถปฏิ บั ติต ามเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ตรระดับ อุดมศึกษาของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
เกณฑ์การประเมิน :ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
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คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้วมหาวิทยาลัยก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการ
ประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกันหรือมีแผนรองรับเพื่อ
ลดผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัยอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของมหาวิทยาลัย
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กาหนดไว้ล่วงหน้า

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556

111

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : สานักงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง : คณะไม่ต้องประเมิน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
สภามหาวิท ยาลั ย ถื อเป็ น องค์ กรหลั ก ของมหาวิ ทยาลั ยที่ ต้ องมีบ ทบาทส าคั ญในการก าหนด
นโยบายกรอบทิศทางการดาเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกาหนดระบบกลไกและกระบวนการที่
เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกากับดูแลและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรวมทั้งการควบคุม
และตรวจสอบการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลและการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
การประเมินผลความสาเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการ
ประเมินคุณภาพในการกาหนดทิศทางกากับดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการดาเนินงานตาม
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม
5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภามหาวิทยาลัยทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติของ
สถานศึกษา
2. สภามหาวิทยาลัยกาหนดยุทธศาสตร์ทิศทางกากับนโยบายข้อบังคับระเบียบ
3. สภามหาวิทยาลัยทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภามหาวิทยาลัยกากับติดตามการดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
5. สภามหาวิทยาลัยดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กาหนดในเกณฑ์การให้
คะแนน
หมายเหตุ เป็นการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย คณะไม่ต้องประเมิน
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ที่มีการเรียนการสอน
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ : มหาวิทยาลัยจะส่งผลการดาเนินงานให้คณะเพื่อนาไปเขียนใน
รายงานการประเมินตนเอง
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การประเมินผลตามหน้ าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผ ล
สาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของมหาวิทยาลัย จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปีความสามารถใน
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกาหนดหรือทบทวนนโยบายการกากับดูแล
มหาวิทยาลัย รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่และบทบาทของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดาเนินการตามระบบการกากับดูแลมหาวิทยาลัย
โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้
กาหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลั ย มีการติดตามผลการดาเนินงาน
สาคัญเช่นระบบในด้านนโยบายและแผนด้านการบริหารงานบุคลด้านการเงินและงบประมาณโดยเฉพาะ
การดาเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เป็นมติสภามหาวิทยาลัย
4. เอกสารหรือหลั กฐานที่แสดงให้ เห็ นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้มีระบบการ
ประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมีการดาเนินงานตามระบบนั้น
5. รายงานการสั ง เคราะห์ ม ติ ห รื อ นโยบายรวมทั้ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการตัด สิ น ใจของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ

1. ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี
2. ระดับคณะผู้บริหาร หมายถึง คณบดีหรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มี
การจัดการเรียนการสอน
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอน ไม่ ว่ า แหล่ ง เงิ น ทุ น ของคณะ/หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า คณะที่ มี ก ารเรี ย นการสอนจะได้ ม าจาก
งบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรือเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ที่มีการเรียนการสอน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมค่าบารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จาก
งานวิจัยบริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจาปีของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อ
จานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนใช้สาหรับการผลิตบัณฑิต
ต่อหั ว จ าแนกตามกลุ่ มสาขา รายได้ทั้งหมดของคณะ/หน่ว ยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
หลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดาเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการ
เบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะ
เป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจาปีของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 8 จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ
ที่ส ามารถผลั กดั น แผนกลยุ ท ธ์ข องคณะ/หน่ว ยงานเทีย บเท่ าคณะที่ มีก ารเรีย นการสอน ให้ ส ามารถ
ดาเนิน การได้ มีการวิเคราะห์ ร ายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงานทั้งจากงบประมาณแผ่ นดินและ
เงินรายได้อื่น ๆ ทีค่ ณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและ
การจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพั นธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจโครงการกิจกรรมเพื่อให้
สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการ
สอนได้
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มี
การเรียนการสอน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อ คณะกรรมการประจาคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่ว ยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทาหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้ าหมายและนาข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการ
เรียนการสอนควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละ
กลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุน
ในระยะยาวเท่ากับเวลาที่ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนใช้ในการดาเนินการให้
กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ ต้องการใช้ว่าสามารถ
จัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิ ธีการอื่น ๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการ
เรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
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คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้ า
กระบวนการผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
จะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องและมีกระบวนการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนจะต้องแสดงความมีมาตรฐานและคุณภาพด้ว ยการเป็นประชาคมแห่ งการสร้างความรู้และ
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีขีดความสามารถในการค้นคว้าวิจัยสร้ างความรู้ใหม่ทั้งเพื่อพัฒนาสังคมและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อุดมศึกษาไทยยังต้องแสดงความเป็นอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้
อุดมศึกษาไทยต้องมีความเป็ น เลิ ศที่ใช้การได้ในสั งคมแห่ งการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการพัฒ นา
มาตรฐานและคุณภาพอย่างต่อเนื่ องซึ่งจะนาอุด มศึกษาไทยไปสู่ อุดมศึกษาสากล ดังนั้น การประกัน
คุณภาพอุดมศึกษาจึงเป็น การประกันคุณภาพเพื่อความรู้สู่ ความเป็นเลิ ศและการประกันคุณภาพเพื่อ
ผู้เรียนหัวใจของระบบการประกันคุณภาพที่ดี คือ การใช้ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพในการ
สร้างประชาคมที่มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้แ ละตรวจสอบการทางานของตนเองเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอซึ่งจะ
นาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นพลวัตเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเผยแพร่ข่าวสาร
ทั่วทั้งคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนพร้อมกับมีการกาหนดมาตรฐานการทางาน
ทุกด้านแบบมืออาชีพที่ส ามารถตรวจสอบการทางานได้ทุกขั้นตอน มีกลไกรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน เพื่อนาข้อคิดความเห็นจากทุก
ฝ่ายที่มีส่วนร่วมมาใช้ในการกากับแนวทางการประกันคุณภาพของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการ
เรียนการสอน อย่างไรก็ตามคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนพึงมีอิสระและเสรีภาพ
ทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมของตนเองและในขณะเดียวกันก็พึงให้อิสระแก่
หน่วยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละหน่วยงานด้วย
ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทั่วไปประกอบด้วย ระบบแรก คือ ระบบการพัฒนาคุณภาพซึ่ง
ประกอบด้วยการกาหนดมาตรฐานกระบวนการวางแผนและออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและการ
จัดการกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบที่สอง คือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเร่งรัดให้
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานคุณภาพที่กาหนดและ ระบบที่สาม คือระบบการประเมิน
ภายในและกระบวนการปรั บ ปรุ งคุณภาพการประกันคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของคณะ/หน่ว ยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากต้นสังกัด ทั้งนี้การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556
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ของกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สกอ.
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สกอ.
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สมศ.
ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 9 จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2556
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบประเมินและพัฒ นาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
เป็ น ไปตามนโยบายเป้ า ประสงค์ แ ละระดั บ คุณ ภาพตามมาตรฐานที่ กาหนด โดยมหาวิ ท ยาลั ย และ
หน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน มี
การประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพั ฒ นาการของคณะ/หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า คณะที่ มี ก ารเรี ย นการสอน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ภาควิ ช าหรื อ
หน่วยงานเทียบเท่าและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมติดตามการดาเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน และสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตามก าหนดเวลาโดยเป็ น รายงานที่ มี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางานและส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
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6. มีร ะบบสารสนเทศที่ให้ ข้ อมูล สนั บสนุนการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น (หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) สามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
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คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

สรุปการจัดทาตัวบ่งชี้
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย ดาเนินการจัดทาตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ
สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ รวม 37 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ใช้รอบปีงบประมาณ จานวน 11 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
สู่คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือองค์กรภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ใช้รอบปีการศึกษา จานวน 20 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดให้กับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ที่มีการเรียนการสอนและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอน
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 9.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ที่มีการเรียนการสอน
ผลการพัฒนาคณาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ใช้รอบปีงบประมาณ “หาร” ปีการศึกษา จานวน 1 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ จานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา
ตัวบ่งชี้ที่ใช้รอบปีปฏิทิน “หาร” ปีการศึกษา จานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

การรายงานประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่คณะไม่ต้องทาการประเมิน
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่คณะใช้ค่าคะแนนจากผลการดาเนินงานระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ผลักดันการดาเนินงานและเขียนรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งจะป้อน
ข้อมูลใน CHEQA Online ให้คณะ และคณะใช้คะแนนผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดให้กับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
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ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยจะส่งผลการดาเนินงานให้คณะ เพื่อนาไปเขียนในรายงานการประเมินตนเอง
รับผิดชอบโดยกองแผนงาน
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รับผิดชอบโดยกองการเจ้าหน้าที่
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ที่มีการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 ผลการพัฒนาคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่คณะใช้ข้อมูลที่ตรงกันกับของมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบโดยสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ จานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รับผิดชอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
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บทที่ 4 ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. มีการจั ด ทาแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่
มีการเรียนการสอน และได้รับความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
หากคณะ/หน่ วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนได้กาหนดปรัชญาหรือปณิธ านอยู่แล้ว ตั้งแต่
เริ่มต้น คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนหรือไม่ หาก
เหมาะสมต้องดาเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ควรเป็นการกาหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามปรัช ญาหรือปณิธ านที่ได้กาหนดร่ วมกันและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
1.3 มี ก ารพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาวรวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยทา
ตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของมหาวิทยาลัย /คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอน และกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใดอย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้อง
ควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อนาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอน ไปสู่ความสาเร็จที่พึงประสงค์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ
(mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง
(strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนาไปสู่การกาหนด
กลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน อัน
ได้แก่ การเรี ยนการสอน การวิจั ย การบริการทางวิช าการแก่สังคม และการทานุบารุงศิล ปะและ
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วัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนกาหนดควร
ผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้ง ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย
อันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนไปสู่
ทุกหน่วยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้บริห ารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกาหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น
ทางการ
2.2 มีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและ
มีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผน
ปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ
การประจาปี ทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจาปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
4.1 มีการจัดทาตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งนี้ควรจัดทาพร้อมกับการ
จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
ตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทาตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายเพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ายอันจะ
นาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กาหนดร่วมกัน
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ครบ 4 พันธกิจ
คณะ/หน่ ว ยงานเทีย บเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรจั ดทาปฏิทิน การดาเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้ มีการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
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6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างน้อยปีละ 2
ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่และ
ควรมีการรายงานผลการดาเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหารในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น
3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนาเสนอแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณา
มีการประเมิน ผลการดาเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์โ ดยการเปรียบเทียบผลของตัว บ่งชี้การ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมายและนาผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่
ประชุมผู้บริหารคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมาและมีการจัดทา
แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
8.2 มีการนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 มีการกาหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดาเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลั ก สู ตรและกาหนดหน่ ว ยงานหรื อ คณะกรรมการที่รั บผิ ด ชอบพิจารณาหลั ก สู ตรใหม่ และหลั ก สู ต ร
ปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ
1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้ นๆ ในตลาดงาน
ว่ามีมากน้อยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติหรือไม่ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม่ นอกจากศึกษาความต้องการหรือความจาเป็นแล้ วควรมีการวิเคราะห์
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ทรั พยากรของการดาเนิ น การของหลั กสู ตรใหม่และคานวณจุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทางานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร
1.4 มี ก ารเสนอหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาตามระบบที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด เช่ น คณะกรรมการบริ ห ารคณะวิ ช า สภาวิ ช าการ เป็น ต้ น และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดและนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2.1 มีการกาหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดาเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร โดย
พิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงานหลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อยหรือ
หลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
2.2 เมื่ อ หลั ก สู ต รใดเข้ า เกณฑ์ ข องการปิ ด หลั ก สู ต รให้ เ สนอเรื่ อ งผ่ า นการอนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็น
ต้น และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดั บอุด มศึกษาแห่งชาติ (การดาเนิน งานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่ อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนด
ในภาคผนวก ก ในตัวบ่งชี้ที่ 2.1) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและยังต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
3.2 มีการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่
สะท้อนการดาเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหาร
หลักสูตร การบริหารทรัพยากร การเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานหรือความ
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พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีการควบคุมติดตามและประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดและรายงานผลการ
ดาเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3.3 สาหรับหลั กสูตรสาขาวิชาชีพผู้ บริหารหลั กสูตรควรทาการศึกษาอย่างละเอียดและ
รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คน ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและ
ดาเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษาและ
จัดการเรียนการสอนและดาเนินการขอรับรองตามกาหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร
4.1 สร้างกลไกกากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษาโดยจัดใน
รูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชาหรือคณะวิชาที่
มีอยู่หรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
4.2 จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กาหนดอย่าง
น้อยทุกปีการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดาเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด
4.3 มีการกาหนดระบบการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดของแต่ละหลักสูตร
โดยอาจจัดทาเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้วิเคราะห์ผลการประเมินและแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้ง ข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้อง
ควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินที่ได้จากข้อ 4 จนทาให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556

129

6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 )
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑ์ข้อ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือภาควิชา
ควรมีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วิช าชี พของหลั ก สู ต รเพื่ อให้ ไ ด้ ความคิด เห็ น เกี่ ยวกั บความรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะที่จ าเป็ นในการ
ปฏิบัติงานจริงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุม่ ค1 และ ง )
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิ ตบั ณฑิตระดับ บั ณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเน้นการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
มากกว่าระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง โดยหลั กสูตรระดับปริญญาโทควรเน้นการเรียนแผน ก
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยโดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก
เพื่อจูงใจนักศึกษา
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนนักศึกษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง )
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไม่ เพียงแต่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
เน้ น การวิจั ย ให้ มากกว่าหลั กสู ตรระดับ ปริ ญญาตรีเท่านั้น แต่ต้องดาเนินการให้ มีจานวนนักศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมากพอเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมข้อมูลที่สาคัญดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลอัตรากาลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบันรวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่าง
น้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มี
130

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556

การเรียนการสอน กาหนดอัตรากาลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางาน
ประจากาหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่
กระบวนการคัดสรรอาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
1.2 ข้อมูลจากการสารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากรทั้งสาย
อาจารย์และสายสนับสนุนเพื่อให้ ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความ
ต้องการนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพื่อ
ใช้ในการปฐมนิ เทศและฝึกอบรมให้ผู้ ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการทางานเกิดกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผู้ ปฏิบัติงานรวมทั้ง
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การสอนงาน การหมุ น เวี ย นให้ ไ ปท างานในด้ า นอื่ น ๆ การเข้ า ศึ ก ษาในโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงานในรอบปี ที่ผ่ า นมา เพื่ อใช้ในการมอบหมายงานหรื อมีข้ อตกลงในการท างานและใช้ เพื่อ การ
ปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
รวมทั้งการสรรหาคนเก่งคนดีเข้ามาปฏิบัติงานในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ
วางแผนเพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวั งของ
ผู้ปฏิบัติงานและของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
2.1 มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใสและกาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อให้ได้อาจารย์หรือบุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่กาหนดและเป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง
ทีค่ ณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนวางแผนไว้
2.2 มีการวิเคราะห์ งาน (job analysis) โดยกาหนดให้ มีคาอธิบายลักษณะงาน (job
description) การระบุ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง (job
specification) รวมทั้ ง ความสามารถ
(competencies ) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมวิธีการทางานและ
ทักษะที่จาเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจนมีการกาหนด
เส้นทางเดินของตาแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่มวิเคราะห์ปริมาณการเข้า -ออกของ
บุคลากรแต่ละกลุ่มและพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของ
ตาแหน่งงานที่กาหนดรวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคลเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
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3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้น่าอยู่ตั้งแต่สภาพแวดล้อมบรรยากาศการทางาน
การจัดสวัสดิการการเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุ กคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกันการสร้างบรรยากาศของ
ความสุขในการทางาน
3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ทราบโดยเร็วมีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยจัดทาเอกสาร
การขอรับรางวัลประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอื่น ๆ
3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติพิจารณาความดีความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยงโดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คาแนะนาช่วยเหลือและ
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่าง ๆ
3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็ นและร่ว มมือในการทางานมีช่องทางการสื่ อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกันเพื่อทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากรทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริมมีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพส่ งเสริ มการออกกาลั งกายในรูป แบบต่างๆเช่นสนับสนุนด้านสถานที่ออกกาลั งกายสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญในการแนะนาด้านการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ไ ด้จาก
การพัฒนามาใช้ใ นการจั ด การเรี ยนการสอนและการวัดผลการเรี ยนรู้ ข องนักศึกษาตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรมหรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานควรกาหนดแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนาเพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือ
ปรับปรุงตนเองโดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนาความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา
6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือ
การพัฒนา เป็นต้น
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 คณะ/หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า คณะที่ มี ก ารเรี ย นการสอนจั ด ให้ มี ก ารให้ ค วามรู้ ด้ า น
จรรยาบรรณและกิจ กรรมส่ งเสริ มการปลู กฝั งจรรยาบรรณแก่คณาจารย์แ ละบุคลากรสายสนับสนุ น
อย่างสม่าเสมอ
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5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุน
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจัดให้มีการประเมินผลความสาเร็จของ
การปฏิบั ติงานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสั มฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการ
บริ ห ารและการพัฒ นาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานและ
ค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในรอบปีถัดไป
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 นาผลการประเมินความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กาหนด
7.3 มีการสารวจความต้องการและความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทาแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุก
หลักสูตร
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีค วามยืดหยุ่นและหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียนยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิด
วิเคราะห์การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง
โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหล่งข้อมูล
ความรู้ จัดการเรียนการสอนและอานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา
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1.2 มีการจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัยเรียนรู้นอกสถานที่รวมทั้งฝึกงาน
และ ฝึกประสบการณ์
1.3 มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในแต่
ละรายวิชาและมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลความสาเร็จเพื่อนามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.1 อาจารย์จัดทารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาแต่ละรายวิชา
ระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- จุดมุ่งหมายของรายวิชาเป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้น
แล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรี ยนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ลักษณะและการดาเนินการเป็นการระบุคาอธิบายรายวิชาจานวนชั่วโมงการสอนและ
การให้คาปรึกษา
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่
จะพัฒนาผู้เรียนวิธีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผลในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะ
สอนกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหานั้นๆ
- ทรั พยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสารหนังสื อตาราที่ทันสมัยที่ใช้
ประกอบการเรี ย นการสอนรวมทั้ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย นที่ ช่ ว ยเสริ ม ประสบการณ์ จ ริ ง หรื อ
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน
- การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชามีการประเมิน กระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลายเช่นความเห็นของผู้เรียนความเห็นของทีมผู้สอนผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนและจากการสังเกตการณ์เป็นต้น
2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบ
ผู้เรียน
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา
(formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ
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อภิปรายกลุ่ ม สั มมนา ทากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัยเรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึ กงานและ
ฝึกประสบการณ์
3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคลหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนาความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติ
และมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย การดาเนินการนี้อาจทาโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์
พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นานักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงาน
หรื อ สถานที่ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานหรื อ ปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาในสถาน
ประกอบการ เป็นต้น
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่องในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอน ควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา โดยการ
ทาวิจัยในชั้น เรียนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ควรปรับปรุงด้านใดอย่างไร
5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนาหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจาอย่าง
ต่อเนื่อง
6. มีการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เ รียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อสิ้นภาคการศึกษามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการ
จั ดการเรี ย นการสอนของอาจารย์ ใ นทุ กรายวิ ช าและมีก ารประเมิน คุณ ภาพความเพีย งพอและความ
เหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการหนังสือตาราและสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น นาผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าว
ข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีการระบุในรายละเอียดของ
รายวิช าในภาคการศึกษาถัดไปด้ ว ยว่ามีก ารนาการประเมิ นความคิดเห็ นของผู้ เรีย นมาปรับ ปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร
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7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรมีการตั้งคณะกรรมการรั บผิดชอบ
หลักสูตรทาหน้าที่ต่อไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
- ติดตามวิเคราะห์ผลการดาเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตรทุกภาค
การศึกษาโดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้เรียนและวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือ เสนอการ
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลให้การดาเนินการหลักสูตรได้รบั การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน
และผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่กาหนด
ทุกปีการศึกษา
- ระบุถึงความจาเป็นต่อการปรับปรุงหรือปิดหรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตรตามหลักฐานจาก
ผลการประเมินของผู้เรียน /ของผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา /ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตอย่าง
น้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา ตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
หรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุดโดยนาข้อมูล
จากการสารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่
จาเป็ น และเหมาะสมกับ สาขาวิช าระดับการศึกษาเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต
โดยคานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่นระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติด้วยมีการกาหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกันและเผยแพร่ให้ผู้ที่
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา
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2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและ
นาข้อมูลจากผลการสารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะประเด็น
การกาหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพ การจัดการเรียน
การสอนระดับหลักสูตรโดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กาหนดเพื่อให้ผู้สอนแต่
ละวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จาเป็นของรายวิชานั้นๆ อาจมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชาและระหว่างการเรียนรู้
ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงาน
ในโลกแห่งการทางานจริงได้
2.3 คณะกรรมการรับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรมีการวางระบบการกากับติดตาม การออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนของอาจารย์ที่จะช่ว ยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการประชุม
วิพากษ์การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผลเพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุง
ตนเองจากเพื่อนร่วมงาน
2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทั กษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
เน้นการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขั้นสูงใช้
วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของ
ผู้เรียนโดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน
2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาร่วมกันสาหรับผู้เรียนที่จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณหรือทรัพยากร
ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ
3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชาสนับสนุนส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอาจมีการจัดทาเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์มีการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้
ทุกที่ทุกเวลา
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4. มีร ะบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีแ ละบัณ ฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้
4.2 มีการจั ดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัย
4.3 หากเป็นไปได้อาจมีการกาหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติทุกปีหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างการศึกษา
4.4 ในระดับชั้นเรียนผู้สอนมีการฝึกทักษะการนาเสนอผลงานทางวิชาการสนับสนุนให้
นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณาเรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้
ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยมหาวิทยาลัย
5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5.2 มีการกาหนดเงื่ อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน โดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรมซึ่ง
ผลการประเมินควรเป็นปัจจัยสาคัญต่อผลการเรียนหรือต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
6. มีระบบและกลไกสนับสนุน การประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงาน
วิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค1)
6.1 มีการเชิญหน่วยงาน มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้ใช้บัณฑิต หรือนักวิชาการ
มาให้ความรู้หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่ต้องการให้นักศึกษาจัดทาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ประมาณ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้จัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สนองความต้องการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6.2 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบและมีการพั ฒนา
ทักษะการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับช่วงเวลาของการสมัครทุน
6.3 สนับสนุนให้นักศึกษาเสนอข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย
6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ์อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นวิจัยของนักศึกษามาร่วมเป็นกรรมการสอบเพื่อให้รับรู้ผลงานวิจัยและนาผลไปใช้ประโยชน์
6.5 มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆหรือจัดทาเป็นข่าวเพื่อ
เผยแพร่ตามสื่อวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอาจจัดทาบทคัดย่องานวิจัย เป็นหมวดหมู่เผยแพร่ไปยัง
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มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ น าออกเผยแพร่ ใ นช่ ว งโอกาสที่ ก าลั ง เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและสามารถใช้คาตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษาผลิตไปช่วยชี้แนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้
6.6 มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์ที่มี บุคคลหรือหน่วยงานนาไปใช้ประโยชน์
โดยอาจใช้วิธีการสืบค้นการอ้างอิงหรือการสารวจด้วยแบบสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทาบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนาไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง )
7.1 ผู้สอนอาจมอบหมายให้นักศึกษาอ่านบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมีการ
วิพากษ์บทความการสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัยในรายวิชาต่าง ๆ
7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการจัดทาบทความ
7.3 อาจมี การตั้งคลิ นิ ก ให้ ความช่ ว ยเหลื อ ในการทาบทความวิจัยรวมทั้ งการแปลเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
7.4 สนับสนุนให้นักศึกษาจัดทาบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางส่วนที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่
ได้ส่งไปยังวารสารต่างๆในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์
7.5 นาบทความวิจัยของนักศึกษาที่ ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์
เผยแพร่มาเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนและมีการวิพากษ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
1.1 มหาวิทยาลัย /คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจัดทาฐานข้อมูล
นักศึกษาประกอบด้วย ข้อมูลด้านสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัวและ
บุคคลที่มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามี
ปัญหา
1.2 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการที่เหมาะสมคานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ทาให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง มี
ระบบการช่วยเหลื อนั กศึกษาในความดูแลใกล้ชิดเน้นการพัฒ นาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุม
ระหว่างอาจารย์ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการ
เรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการ
ป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา
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1.3 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วย
ให้ บ ริ ก ารหรื อให้ คาปรึ กษาส าหรั บ นั กศึ กษาที่มี ปัญ หาชีวิ ตโดยมี เจ้ าหน้าที่ คอยรั บเรื่องร้อ งทุ กข์ ของ
นักศึกษาที่ขอใช้บริการตลอดเวลาอาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) สาหรับให้คาปรึกษาหรือให้
ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วนและมีระบบการดูแลนักศึกษาใน
กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ
1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาไปยังโรงพยาบาลหรือ
หน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของมหาวิทยาลัยที่จะดูแล
ได้
1.5 ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้คาแนะนาแก่
นักศึกษาจนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สาเร็จ
1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย /คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอนกับครอบครัวของนักศึกษาเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
2.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน/มหาวิทยาลัยจัดทาฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สาหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น ข้อมูล
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษา
จาเป็นต้องรู้
2.2 มีช่องทางให้นั กศึกษาหรือผู้ เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ให้บริการ
2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งดูงาน
แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาและมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจั ดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป
3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมทางสังคมโดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การดาเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การทางานร่วมกัน
3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
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4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
4.1 มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า
และมีการจัดทาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมายข่าว ฯลฯ สาหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์กับ ศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจ กรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลแหล่ ง
ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
4.2 มีการส่ งข่าวให้ ศิษย์ เก่ารับรู้เกี่ยวกับกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒ นาความรู้และ
ประสบการณ์เป็นระยะๆ
4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการมีส่วนร่วมในการ
จั ด การเรี ย นการสอน การท าวิ จั ย แบบร่ ว มมื อ ในลั ก ษณะของสหวิ ท ยาการ การเป็ น กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่
ดีแก่นักศึกษาปัจจุบันและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษยเก่าแล้ว ยังทาให้
ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ
4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สาหรับศิษย์
เก่าเป็นระยะ ๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้
5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
6.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่ามีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาใน
การประเมิน
6.2 มีการประเมิน คุณภาพของการให้ บริการทุกด้านและนาเสนอผลการประเมินแก่
ผู้รับผิดชอบและผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ด้านใดที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทาการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาอุปสรรคเพื่อ
หาแนวทางการปรับ ปรุ งการให้บ ริการ ทั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้ นักศึกษาหรือศิษย์เก่ามีส่ วนร่ว มในการ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
7.1 นาผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับและมีการ
จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการโดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
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7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าและประเมิ นคุณภาพของการ
ให้บริการทุกด้านตามแผนที่กาหนด
7.3 มีการสารวจข้อมูลจากนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่ คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทาแผนการพัฒนาระบบการให้บริการในระยะต่อไป

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
1.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีการกาหนดแผนการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาที่ชัดเจนนอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่
มีการเรียนการสอน/มหาวิทยาลัยหรือจัดโดยองค์กรนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา
1.2 มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบด้วยตัวบ่งชี้
หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี) ที่นอกเหนือจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาจากการทากิจกรรม
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะ/หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า คณะที่ มี ก ารเรี ย นการสอนมี ก ารพั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่
นั ก ศึ ก ษาด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพและก าหนดเงื่ อ นไขให้ นั ก ศึ ก ษาระบุ ตั ว บ่ ง ชี้ ค วามส าเร็ จ ของการ
ดาเนินงานวิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
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3.1 สาหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการ
สอนควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่าง
น้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ กิจ กรรมบ าเพ็ ญประโยชน์ห รื อรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม กิ จ กรรมเสริ มสร้ างคุ ณธรรมและ
จริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สาหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนต้องส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
อย่างน้อย 2 ประเภท จากประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย
3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้อง
จัดทาข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษาหรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน) โดยมีคาอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมประกอบด้วยสาระสาคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของกิจกรรม
ที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความสาเร็จ และมีการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมใหม่
3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลป้อนนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทาข้อเสนอ
โครงการที่ถูกต้องเหมาะสมโดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน
4.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรม
การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทางานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM : knowledge
management) การให้นักศึกษานาเสนอผลการดาเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุมเพื่อให้นักศึกษา
กลุ่ ม อื่ น รั บ รู้ ร่ ว มกั น มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารวางแผนการท างาน การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้
ความสาเร็จ การประเมินความสาเร็จ
4.2 ในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนอาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่าย
กิจ การนั กศึ กษา ควรมี การประชุ มกับ มหาวิท ยาลั ย ภายนอกเพื่อส่ ง เสริมการทากิจกรรมร่ว มกันของ
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลั ย ทั้ งนี้ คณะ/หน่ ว ยงานเที ยบเท่าคณะที่มีก ารเรีย นการสอนควรให้ ทุน สนั บสนุ นการจั ด
กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยด้วย
4.3 ในแต่ล ะปี คณะ/หน่ว ยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน/มหาวิทยาลั ยอาจ
หมุ น เวี ย นเป็ น เจ้ า ภาพให้ นั ก ศึ ก ษาระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด เวที ห รื อ การประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการทากิจกรรมหรือนาเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการทางานร่วมกันของอาจารย์และนั กศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) มีระบบ
ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด
5.2 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนกาหนดให้นักศึกษาจัดทารายงานผล
การจัดกิจกรรมและนารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี
5.3 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีก ารเรียนการสอนมีการติดตามประเมินความรู้ความ
เข้าใจและการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาจากรายงานผลการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา
5.4 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ
นักศึกษาเพื่อจัดทาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
6.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีการนาผลการประเมินความสาเร็จ
ของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพั ฒนา
นักศึกษาอย่ างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลั กษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
6.2 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนนาเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
รั บ รู้ แ ละมี ก ารระดมความคิ ด ในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ลั ก ษณะตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 คณะ/หน่ ว ยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรวางแนวทางขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ตลอดจนกาหนดหน่วยงานบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบและมีงบประมาณสนับสนุนการ
บริห ารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอในการบริห าร ควรมีการวางแผนตรวจสอบติดตาม
ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง อย่ างสม่า เสมอเพื่อบรรลุ ต ามเป้า หมายของแผนการวิจั ยของคณะ/หน่ ว ยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสาเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
บริ ห ารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนั บสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ มวิจัยหรือศูนย์วิจัยเพื่ อให้ ส ามารถ
ด าเนิ น การวิ จั ย หรื อ ผลิ ต งานสร้ า งสรรค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนอกเหนื อ จากการจั ด สรรทุ น วิ จั ย
นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาหรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น
1) การกาหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 2) การกาหนดให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทาโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ 3) การกาหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าใน
งานวิจัยของอาจารย์หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดง
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาหรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ 5) การส่งเสริมให้อาจารย์นาผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา
ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่อาจารย์ประจาและนักวิจัย
3.1 จัดระบบการรับเข้าและกากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์กาลังคน วางแผน
และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ทาการกาหนดกฎเกณฑ์
แนวทางกากับและส่งเสริมให้อาจารย์ทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัด
แสดงผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติโดยกาหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม
บุคคลกรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรมการทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการแนะนา
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หรือการร่วมทีมวิจัย กับนักวิจัยอาวุโสการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไปการส่งเสริมให้มีโอกาสไปทางานในห้องปฏิบัติการวิจัยหรือร่วมทีม
วิจัยกับนักวิจัยชั้นนานอกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีคุณค่า
อย่ า งไรก็ต ามการพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์แ ละนั กวิ จัยที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพที่สุ ดคือ การ
ส่งเสริมการทางานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโสนักวิจัยระดับกลางนักวิจัยหรือนักศึกษาหลัง
ปริญญาเอกและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผู้ช่วยวิจัยทั้งนี้เพื่อให้สามารถทางานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง
3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย
ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่องการให้ผลตอบแทนหรือการให้รางวัลสาหรับ
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นการจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆ ในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมและจูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์เป็นต้น
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในกรณีของนั กวิจั ย รุ่ น ใหม่การแสวงหาทุนวิ จัยจากภายนอกอาจท าได้ยาก ดั งนั้น คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงาน
สร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้างผลงานที่สามารถนาไปใช้ป ระกอบการเสนอโครงการขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
สาหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการ
เรียนการสอนอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน เช่น การจัดให้มีข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัย
ต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสมเพื่อมี
โอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่ง
สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยแหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการและระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัยควรประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัยหรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือ
ผลงานตามความต้ อ งการของประเทศหรื อ ของท้ อ งถิ่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งนอกเหนื อ จากเงิ น ทุ น วิ จั ย
2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 3) งบประมาณ
สนั บ สนุ น การวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและของนั ก วิ จั ย หลั ง ปริ ญ ญาเอก
4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น
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5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ไ ด้มาตรฐานศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จาเป็นที่
หลายหน่ วยวิจัยหรือกลุ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัยสามารถใช้ร่ว มกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสู ง
ดังกล่าวก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้เพื่อไม่ให้
เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย
5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard
copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้วยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการการ
สนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไป
ร่วมทางานวิจัย หรื องานสร้ างสรรค์กับหน่ว ยงานอื่นที่มีชื่อเสี ยงทั้งในและต่างประเทศที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอาจารย์โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน ต่อไปนี้
1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอน/มหาวิทยาลัยทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา
3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุม
วิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ที่มีการเรียนการสอนในการเผยแพร่ผลงาน
4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการนาผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและการซื้อขายทรัพย์สินทาง
ปัญญา
5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยและงานสร้างสรรค์
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจัดให้มีระบบประเมินผลสาเร็จของการ
สนับสนุนทุกด้านอย่างสม่าเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักวิจัย เช่น “การประเมินผลสาเร็จ
ของการให้ทุนวิจัย” ทั้งในประเด็นงานวิจัยเสร็จทันตามกาหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมาหรือ “การประเมิน
แหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยในปัจจุบันหรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้
ของอาจารย์และนักวิจัยเป็นต้น

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556

147

7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
คณะ/หน่ ว ยงานเทีย บเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนนาผลการประเมิ นไปจัดทาแผนการ
ปรับปรุงโดยกาหนดกิจกรรมที่ต้องทาเพื่อการปรับปรุงกาหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงกาหนดงบประมาณที่ต้องใช้หากจาเป็นกาหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึง
ดาเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่กาหนด
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
จากสภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 )
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนวางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศ
ของกลุ่มเป้าหมาย การสนทนากับกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ (focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับ
องค์กรภายนอก การใช้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิม วัตถุประสงค์ของความ
ร่วมมือดังกล่าวควรมีทั้งการร่วมทางานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อตอบ
โจทย์ ข องหน่ ว ยงานหรื อ ชุ ม ชนภายนอกรวมถึ ง การร่ ว มใช้ ท รั พ ยากรทั้ ง สถานที่ บุ ค คลอุ ป กรณ์ ห รื อ
ทรัพยากรอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการสนั บสนุนการตีพิมพ์
หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ใน
ประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยสาหรับนาเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัย
ของอาจารย์และนักวิจัยที่จะนาเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 4) การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น
ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละมหาวิทยาลัย
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
วางแนวทางขั้น ตอนและหลั กเกณฑ์ตลอดจนกาหนดผู้ รับผิ ดชอบในการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายโดย
ยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เช่นกาหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยคัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปจัดให้มีการ
สัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงานวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถ
เข้าใจได้จัดหมวดหมูค่ วามรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
นาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2
เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่า นสื่อต่างๆอย่างเป็นระบบในเชิงรุกโดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้
เหมาะสมกับ กลุ่ มเป้ าหมายด าเนิ น การประชาสั มพัน ธ์ตามแผนตลอดจนการติ ดตามข้ อมูล ป้อนกลั บ
นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดย
เชื่อมโยงกับศิษย์ เก่ าชุมชนและองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัยหรือร่วมวิจัยหรือนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับสนุนการนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กาหนดขั้นตอนวิธีการ
และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์และนักวิจัยกับ
องค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการนาผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบ
แสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่อง
เฉพาะใดๆ จากมหาวิทยาลัย (consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) รับผิดชอบริเริ่ม
ประสานงานหรื อส่ งเสริ มการน าผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่ งานเชิงพาณิช ย์ ใน
ลักษณะนิติบุคคล (start – up company) เป็นต้น
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คณะ/หน่ ว ยงานเทีย บเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนวางแนวทางขั้นตอนและหลั กเกณฑ์
ตลอดจนกาหนดรับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจาต่อรองทาข้อตกลงหรือสนับสนุนด้านระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์นักวิจัยและมหาวิทยาลัยในการเจรจาเชิงธุรกิจหรือการซื้อขายผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ใด ๆ ที่เกิดจากผล
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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นอกจากนั้นควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์
นักวิจัยและของมหาวิทยาลัยในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหรือทาธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัย
โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง )
วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้และอานวยความ
สะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์และนักวิจัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น 1) การให้ความรู้
และคาปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอาจดาเนินการโดยการฝึกอบรมหรือสัมมนาหรือจัดคลินิกให้
คาปรึกษา 2) ช่วยร่างคาขอและยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
สานักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีการวางแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์
กับพันธกิจของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจ
ให้อาจารย์บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลา และจิตแห่งการบริการ
(service mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหา
งบประมาณสนับสนุนและจัดทาระเบียบของการให้บริการกาหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้
ชัดเจนโดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ในการให้ บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผนตรวจสอบติดตามประเมินเพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่าเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการกั บ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจาด้านอื่นๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกาหนดให้นักศึกษานาความรู้ไปจัดทาเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่ างเป็นระบบ เช่น 1) มีการนา
ผลการวิ จั ย ไปสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ริ ง ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของทุ ก ภาคส่ ว นในทุ ก ระดั บ และ
2) นาความรู้ประสบการณ์จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการวิจัย เป็นต้น
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4. มีการประเมินผลความสาเร็ จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
จัดให้มีระบบติดตามประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย โดยให้ มี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ใ ห้ บ ริก ารผู้ รั บ บริก ารและนัก ศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ทั้ ง
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการทั้งในระดับแผนการดาเนินงาน เป้าหมายของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่
มีการเรียนการสอน ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนนาผลการประเมินไปพัฒนาแผนพัฒนา
กระบวนการและผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่าเสมอและเป็นรูปธรรม

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย /
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
มีการสารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและ
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม
จากชุ มชนภาครั ฐ ภาคเอกชนหรื อหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องกับ วิช าชี พที่ จะให้ บริ การมาร่ ว มมือ รวมพลั ง
(Collaboration) ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการนาผลการวิจัยไปเป็นส่ วนหนึ่งของการ
ปรั บ ปรุ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ไปใช้ พั ฒ นาบุ ค ลากรของสถานประกอบการหรื อ ส่ ว นการผลิ ต มี ก าร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ให้ คาปรึ ก ษาแนะน าและจัดให้ มี ช่อ งทางในการสื่ อสารท าความเข้า ใจร่ว มกัน ของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ ๆ ในชุมชน
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3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการทั้ งทางตรงและทางอ้อมมีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษาอาจารย์และ
บุคลากรผู้ให้บริการทั้งในด้านการนาความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์การสื่อสารการชี้แจงแนะนาให้
ผู้รับบริการและประชาชน
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ
มี ก ารน าผลการประเมิ น การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการไป พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน ของการ
ให้บริการระบบและกลไกการให้บริการซึ่งประกอบด้วย รูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกากับคุณภาพ
ของการให้บริการโดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอน/มหาวิทยาลัยซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่
ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการบริการวิชาการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีการกาหนดระบบและกลไกทางด้านการ
ทานุ บ ารุ งศิล ปะและวัฒ นธรรม มีร ะบบส่ งเสริมให้ บุคลากรนากิจกรรมด้านการทานุบารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรมสู่การปฏิบัติและมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่กาหนดไว้ เช่น มีการกาหนดนโยบายด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การกาหนดผู้รับผิดชอบ มีการจัดทาแผนงบประมาณโครงการ มีการ
กาหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการนางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดย
ทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีการนาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนสนับสนุนให้มีการนาการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา คือ มีการจัดการเรียนการ
สอนที่นาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ
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บูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและที่
จัดโดยองค์การนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
3.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน/มหาวิทยาลัยมีสถานที่เพื่อการ
เผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มี หอศิลป์ หอประวัติพิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มี
การบริ หารจั ดการโดยมีผู้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศิล ปะและวัฒ นธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน/มหาวิทยาลัยจัดทาวารสารศิลปะ
และวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ เช่น วารสารระดับหน่วยงานระดับชาติโดยมีความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
3.3 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น มีการสร้างเครือข่าย มีการกาหนดตัวบ่งชี้ และ
มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบอย่างชัดเจน
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษามีการกาหนดตัวบ่งชี้และติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการของ PDCA
5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมนาสู่การ
ปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
6.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีการกาหนด/การสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
6.2 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มี
ศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร หรือเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กร
ระดับชุมชนระดับชาติและระดับนานาชาติ
6.3 คณะ/หน่ ว ยงานเทียบเท่าคณะที่มี การเรียนการสอนมีจานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ
หรือมีผลงานได้รับรางวัลได้รับการอ้างอิงเป็นที่ยอมรับ
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ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มี
การเรียนการสอนและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอน
1. คณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
1.1 คณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนทุกคนควรได้รับ
การชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยข้อบังคับต่างๆ อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร
รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อมหาวิทยาลัยก่อนจะปฎิบัติหน้าที่
1.2 คณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนกากับดูแล
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนไปสู่ทิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มี
การเรียนการสอน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศรวมทั้งทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปิดเผยประวัติ คณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอน รายงานการประเมินตนเองและรายงานต่อสาธารณชน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กาหนดทิศทางการดาเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
2.1 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมี
ส่วนร่วมกันในการกาหนดนโยบายและจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนาสู่การปฏิบัติที่เป็น
ระบบชัดเจนโดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการ
พัฒนาองค์กร เช่น การส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้
ของนักศึกษา ทิศทางการส่ งเสริมการวิจั ย การบริการวิ ช าการและสังคม การทานุบารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณและให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องคณะ/หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า คณะที่ มี ก ารเรี ย นการสอนอย่ า งเหมาะสม
โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูลกับประโยชน์ที่จะได้รับ
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2.2 ผู้ บริ ห ารสร้ างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสั ยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน
2.3 ควรจัดทาระบบฐานข้อมูลของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนให้
ทันสมัย นามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดาเนินงานตามตัว บ่งชี้
คุณภาพ (KPI) ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนาข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจ
ปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ
3. ผู้บริหารมีการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนไป
ยังบุคลากรในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
3.1 ผู้บริหารมีการกากับติดตามผลการนานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการ
ประชุมผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้อง
กั บ สภาพการณ์ ยิ่ ง ขึ้ น พร้ อ มทั้ ง สร้ า งกลไกภายในเพื่ อ สื่ อ สารแผนการด าเนิ น งานไปยั ง บุ ค ลากร
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดาเนินงานที่สาคัญตามภารกิจของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน
เป้าหมายหรือปรับแผนการดาเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการดาเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับ
ผ่านการสื่อสารภายในโดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่ อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอันจะทาให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4.2 ผู้บริหารดาเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอานาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวพร้อมกับมีการกากับและตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการทางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าและมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่
ยอมรับได้
4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจต่อบุคลากร
เป็ น ประจ าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การจั ด โครงการรางวั ล คุ ณ ภาพและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร
โครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น
5. ผู้บริ หารถ่า ยทอดความรู้ แ ละส่ง เสริ มพัฒนาผู้ร่ วมงานเพื่ อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานโดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน
(on–the–job training) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
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5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนาหลักการจัดการความรู้มาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เป็นต้น
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดาเนินงานของคณะ/
หน่ ว ยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรี ย นการสอนให้ ไปสู่ ทิศทางที่กาหนดร่ว มกันระหว่างผู้ บริห ารคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มี
การเรี ย นการสอน โดยให้ ส อดคล้องทิศทางการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผู้บริหารมีการดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็ นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทารายงานสรุปผลการทางาน
และรายงานการเงินของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเสนอต่อคณะกรรมการประจา
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปี
6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน การศึกษาและรายงานการเงินของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปี
7. คณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน และผู้บริหารนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
7.1 คณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยและข้ อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประจาคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและผู้บริหาร
7.2 คณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรยึดหลักการ
ประเมิ น ผลการบริ ห ารงานแบบกั ล ยาณมิ ต รกล่ า วคื อ ใช้ ห ลั ก การที่ มุ่ ง เน้ น การให้ ข้ อ เสนอแนะ
เชิงสร้างสรรค์ นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง
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7.3 ผู้บริหารมีการนาผลการประเมินจากคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ที่มีการเรียนการสอนไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิจัดทาแผนการบริหารงานและรายงานผลการ
ดาเนิ น งานต่อ คณะกรรมการประจ าคณะ/หน่ว ยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนในโอกาสที่
เหมาะสม

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนสู่
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเรียนรู้
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
1.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรื อวัตถุป ระสงค์เชิงกลยุทธ์ขอคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนว่า มี
ประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสาคัญหรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อนามาใช้ในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์
หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่
มีการเรียนการสอนโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดประเด็นความรู้อาจประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้างาน ที่กากับดูแลด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
1.3 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้
โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลักโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธ
กิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยรวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ที่มีการเรี ยนการสอนมุ่งเน้น ตามอัตลั กษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอน เป็นต้น
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่ างน้อยควรเป็ นบุ คลากรที่ทาหน้ าที่เกี่ยวข้องกับการผลิ ตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์ห รือ
นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าวรวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการ
เรียนการสอน/มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น
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2.2 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรกาหนดนโยบายให้มีการสารวจ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะหรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อนามากาหนดเป็นประเด็น
สาหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และ เผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
3.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรเชิญบุคลากรภายในหรือภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ทางด้ า นวิ ช าการและผลงานทางด้ า นวิ จั ย รวมทั้ ง ผลงานด้ า นอื่ น ๆ ที่
มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้เคล็ดลับหรือ
นวัตกรรมอย่างสม่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสั มมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เจ้าของความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว
3.2 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน เช่นการส่งเสริมให้มี
ชุม ชนนั ก ปฏิ บั ติ และเครื อ ข่า ยด้ านการจั ด การความรู้ ทั้ง ระหว่า งหน่ว ยงานภายในมหาวิ ทยาลั ย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสมทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
4.1 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และเผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติ
แก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้
จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและ
สังคมนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
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5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย
5.3 มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการ
สอน
5.4 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควรสรุ ปผลสั มฤทธิ์ ที่เ กิด ขึ้นตามเป้ าประสงค์ที่ กาหนดไว้ใ นประเด็ น
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหาร
ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
1.3 ระบบสารสนเทศที่นาเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้ วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- วัตถุประสงค์ความสามารถในการทางานของระบบแต่ละระบบ
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นาเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบทั้ง hardware software (system
software และ application software) database people ware และ facilities อื่นๆ
- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดลาดับความสาคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
อย่างน้อยต้ องครอบคลุมการจัด การเรี ยนการสอน การวิจัย การบริ หารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่นาข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดาเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ
เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของ
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มหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วนทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการ ด้าน
อื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบรวมทั้งกาหนดระยะเวลา
ในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้ง
ที่มีการใช้ระบบ หรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยควรดาเนินการประเมินความพึงใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
4.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ
4.2 นาผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทาแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว
4.4 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาหนด
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด ได้ แ ก่ ระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคล ด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทางาน
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทางานของคณะกรรมการหรือคณะทางาน เช่น นโยบายหรือ
แนวทางในการดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลา ให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
หรือคณะทางานฯอย่างสม่าเสมอ
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2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน : ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการ
สอน
- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ตามบริบทของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ/มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้ านชื่อเสียง คุณภาพ
การศึกษารวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากรและทรัพย์สินของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มี
การเรียนการสอน/มหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ
2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
2.4 จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกาหนดเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับ
สูง กลาง ตา่ ได้
3.2 ควรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงใน
อดี ต หรื อ ความน่ า จะเป็ น ที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตโดยคาดการณ์ จ ากข้ อ มู ล ในอดี ต รวมถึ ง
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
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3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงให้ประเมินจากความรุนแรงถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยง
ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยจะมีความรุนแรงมากถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน/มหาวิทยาลัยฐานะการเงินขวัญกาลังใจและความปลอดภัย
ของบุคลากร เป็นต้น
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการตามแผน
4.1 จั ดทาแผนบริห ารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมายโดยต้องกาหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนและดาเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยงและ Terminate การหยุด
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบ
ของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า)
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อ คณะกรรมการ
ประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงานตามแผนต่อ คณะกรรมการประจา
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงานต่อ คณะกรรมการ
ประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
6. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการ
จัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานกากับ

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ที่มีการเรียนการสอน
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้อง
ใช้ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
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1.2 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่
ดาเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอนและทาการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการ
ดาเนินการตามแผนและกาหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงิน
รายได้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน เงินบริจาค หรือคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ที่มีการเรียนการสอนจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ก่อนที่จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทา
งบประมาณประจาปีตามแหล่งงบประมาณนั้น ๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและ
เพียงพอสาหรับการบริหารภารกิจของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนในทุกด้านให้
เป็นไปตามเป้าหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอสาหรับการบริหารภารกิจของคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อจะทาให้รายได้รายจ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและบุคลากร
คณะ/หน่ ว ยงานเทีย บเท่าคณะที่มีการเรี ยนการสอนแต่ล ะแห่ งอาจจะมีวิธีการและ
หลั ก การในการท างบประมาณประจ าปี ที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามหลั ง จากได้ มี ก ารจั ด ท า
งบประมาณประจ าปี เสร็ จ แล้ ว ก่อ นที่ที่ จะนางบประมาณประจาปี เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
- งบประมาณประจาปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อย
เพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนแล้ว
งบประมาณประจาปีในแต่ละพันธกิจมีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนแล้ว
งบประมาณประจาปีสาหรับการพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด
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4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อ คณะกรรมการประจาคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
มีการจัดทารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับค่าใช้จ่ายและงบดุล
อย่างเป็นระบบอย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้งเพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว
สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรมของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนในช่วงถัดไปมีการนารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการ
เรียนการสอนและคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
5.1 จัดทารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหารเป็นรายงานที่
แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่าได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการทางาน
อย่างไรบ้างมีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
5.2 มีการจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทารายงานการลงทุนของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทาหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
6.1 มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มีสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว ควรจัด
ให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้ามาตรวจสอบเป็นประจาทุกปี สาหรับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้น หากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็น
ประจาทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปี
6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างเป็นทางการ
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตาม
การใช้เงิน จัดทารายงานต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบและนาข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินของหน่วยงาน
7.2 มีการนารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มี
การเรียนการสอนตามแผนที่กาหนด
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรี ยนการสอน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรื อ
หน่วยงานเทียบเท่าและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน โดยอาจเป็นระบบ
ประกัน คุณภาพที่ใช้กัน แพร่ห ลายทั้งในระดับชาติห รือนานาชาติห รือเป็นระบบเฉพาะที่มหาวิทยาลั ย
พัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดาเนินการเป็นประจาโดยเริ่มจากการวางแผนการดาเนินการตามแผนการตรวจสอบประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดาเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา จนถึงระดับผู้
ปฏิบัติแต่ละบุคคล
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการ
สอน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มี
การเรียนการสอน ต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนโดยเกิด
จากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้ง
กาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะ
วิชาถึงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการ
เรียนการสอนกาหนด
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตามตรวจสอบประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนอาจกาหนดมาตรฐานและกาหนดตัว
บ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจนมาตรฐานและ
กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครบถ้วนทั้งปัจจัยนาเข้ากระบวนการผลผลิตหรือผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์หรื อแนวปฏิบั ติที่ดีที่ใช้กากับแต่ละตัวบ่งชี้ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมติดตามการดาเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มี การเรียนการสอน
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลาโดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการ
สอน
4.1 มีการดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมี
การกาหนดการควบคุมคุณภาพการติดตามการดาเนินงานและการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนาวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดาเนินงานด้านระบบคุณภาพและการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHEQA Online เสนอคณะกรรมการประจาคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนา
คุณภาพตามผลการประเมิน ในแต่ละปีโดยส่งรายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางานและส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์นาผลจากการประเมินคุณภาพมาตรการและแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีไปวิเคราะห์และ
ดาเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงาน
ในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มี การเรียนการสอนควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถ
น าเสนอข้อ มูล ประกอบการด าเนิ น การประกันคุ ณภาพการศึกษาที่ ถูกต้ องเป็น ปัจ จุบัน ครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่ว มกันได้ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิช า และมหาวิทยาลั ย
รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ.
สมศ. กพร. เป็นต้น
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการ ตามพันธกิจของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักศึกษาคณาจารย์และ
บุคลากรของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจ
ของคณะ/หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า คณะที่ มีก ารเรี ยนการสอน เช่ น ผู้ รับ บริก ารด้ านการวิ จัย หรื อ ชุม ชน
ผู้รับบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของ
การร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกาหนดตัวบ่งชี้ และเป้าหมายการให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความ
ร่วมมือกับคณะ/หน่ว ยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการ
ประกันคุณภาพ เป็นต้น
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย/
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและมีกิจกรรมร่วมกัน
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของระดับ
มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาและในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และ อื่น ๆ
8.2 มีการทางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่ายมีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมี
พัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
8.3 มีการติดตามประเมินผลการสร้างเครือข่ายเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการทางานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน
และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและนาผลไปพัฒนางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 5 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
และมุมมองด้านการบริหารจัดการ
1. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน/มหาวิทยาลัย มีพันธกิจหลักที่สาคัญ 4
ประการ คือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 5 ประการที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุ
เป้าหมายได้คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณและ 5) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต้องทางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องจึงจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนมีคุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยคานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 1) ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหาร
และการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณและ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงได้กาหนด
ตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึ กษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในบทที่ 3
เพื่อให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแลตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบคุณภาพ
1. 1.ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์
และแผนดาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต

จานวนตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4 ,
2.3 และ 2.5 2.6 และ 2.7
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1และ
3.2
4. การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1และ
4.2
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1และ
5.2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 1,2,3,4 และ 14

รวม
1
8+5
2

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5,6 และ 7

3+3

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8, 9

2+2
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องค์ประกอบคุณภาพ
6. การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
รวม

จานวนตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10
และ 11
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1, 7.2, ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12
7.3 และ 7.4
และ 13
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
4

18

1+14

รวม
1+2
4+2
1
1
23+14

2. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34
กาหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ดังนั้นจึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย
และจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกมาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1) บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล
2) บัณฑิตมีจิตสานึกดารงชีวิตและปฏิ บัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเองอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
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2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานด้า นธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษามีการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยคานึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการมาตรฐานนี้
มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความยืดหยุ่น สอดคล้อง
กับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
อิสระทางวิชาการ
2) มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดาเนินงานตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อย่างมีดุลยภาพโดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชน
และสังคมในการจัดการความรู้มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการที่
หลากหลายของประเภทสถาบั น และสั ง คม โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มี
การประเมินและใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการหลักสูตรตลอดจนมีการบริหาร
กิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
2) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้และ
ทรัพย์สิ นทางปั ญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของ
ประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการ
สอน/มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของ
สังคมและประเทศชาติ
3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมตาม
ระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอน/มหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
4) มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานพัฒนาเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศอย่าง
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556

171

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
การแสวงหาการสร้างและการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการอันนาไปสู่สังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1) มีการแสวงหาการสร้างและการใช้ประโยชน์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทศ
เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการวิจั ยแบบบูรณาการหลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังอันนาไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงสามารถ
กระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้านเพื่อให้
มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแลตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งดังปรากฏในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มุมมองด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยนาเข้า

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา มาตรฐานด้านธรรมา
ภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้
รวม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2,
2.3, 2.5 และ
4.3

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ ตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 1,2,3 และ4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.4, ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 และ
7.1, 7.3, 7.4, 8.1
13
และ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.6, ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8, 9, 10,
2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 11, 14
5.1, 5.2 และ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 และ
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5,6 และ 7
7.2

4

18

1+14

รวม
1+4
7+2

13+5

2+3

23+14

3. ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน
อย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้รวมถึงนวัตกรรมจึง
สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมุมมองด้านต่างๆที่กล่ าวข้างต้นดังปรากฏ
ในตารางที่ 5.3
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ตารางที่ 5.3 มุมมองด้านบริหารจัดการที่สาคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
มุมมองด้านบริหารจัดการ

ปัจจัยนาเข้า

1.ด้านนักศึกษาและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
2.ด้านกระบวนการภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

3.ด้านการเงิน
4.ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และ
นวัตกรรม
รวม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
และ 2.3
4

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ ตัว
2.6,2.7,3.1, 3.2,
บ่งชี้ สมศ.ที่ 1,2,3,4,8,9
5.1 และ 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.1, ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10, 11,
2.4, 4.1, 6.1, 7.1, 12, 13
7.3, 7.4 และ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 และ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5,6,7
7.2
และ 14
18
1+14

รวม
7+6

10+4

2
4+4
23+14

4. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ จั ดท ามาตรฐ านสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่ม
สถาบั น ที่ มีป รั ช ญา วัต ถุป ระสงค์ และพั นธกิ จในการจัด ตั้งที่ แตกต่างกันได้อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือมาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษาและมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกาหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแล้วในบทที่ 1 ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัย
ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
สาหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในกลุ่ม ค2 เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ที่เน้นระดับปริญญาตรี
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีกมาตรฐาน
ละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้านต่าง ๆ 4 ด้าน
1.1) ด้านกายภาพ : สถาบันอุดมศึกษา มีอาคารที่ประกอบด้วย ลักษณะสาคัญของอาคาร
เรียนที่ดี มีห้องครบทุกประเภท พื้นที่ ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทุกประเภทมี
จานวนเพียงพอและเหมาะสมกับจานวนอาจารย์ประจา จานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจานวน
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุด
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจาอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จานวนเพียงพอต่อการ
จัดการศึกษา ทั้งนี้อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความจาเป็น
อย่างอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
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1.2) ด้านวิชาการ : คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีศักยภาพและ
ความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด้ า นวิ ช าการสอดคล้ อ งกั บวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ของคณะ/หน่ ว ยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน และแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและ
ผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมมีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดีสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ คณะ/หน่ว ยงานเทีย บเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน ต้องมีการบริหารวิช าการที่มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนการประเมินผล การเรียนรู้การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารวิชาการ
1.3) ด้านการเงิน : คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีความพร้อมด้าน
การเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จาแนกตามกองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคงเป็นหลักประกันได้ว่า คณะ/
หน่วยงานเทีย บเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่
กาหนดไว้ รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนการพั ฒ นาในอนาคตเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู้ เ รี ย นและ
ผู้ใช้บริการอุดมศึกษา คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีการจัดทารายงานการเงินที่
แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่ มีประสิทธิภาพและทั่วถึงเป็นธรรมอย่าง
ชัดเจนรวมทั้งการน ารายได้ไปลงทุน ภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภทและมีระบบการติดตามตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ
1.4) ด้านการบริหารจัดการ : คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ค่านิยมไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยมีคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนทาหน้าที่กากับนโยบาย การดาเนินการตามแผนการบริหารบุคคล การ
บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง
กากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
กาหนดไว้มีการเผยแพร่ผลการกากับการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มีการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและภายนอกคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
ภายใต้ หลักธรรมาภิบ าลที่ประกอบด้วยหลักความโปร่งใสหลั กความรับผิดชอบหลั กการตรวจสอบได้
หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า
2) มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอน ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน
2.1) ด้านการผลิตบัณฑิต : คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนดาเนินการ
รับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการ
ผลิ ตบั ณฑิตอย่ างมีคุณภาพ คณะ/หน่ ว ยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนผลิ ตบัณฑิตได้ตาม
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คุณลักษณะจุดเน้นของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจนเผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคณาจารย์ที่
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตรและตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา
2.2) ด้านการวิจัย : คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนมีการดาเนินพันธกิจ
ด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพและภายใต้จุดเน้นเฉพาะโดยมีการดาเนินการตามนโยบายแผน
งบประมาณมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ให้มีสมรรถนะใน
การทาวิจัยส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทาวิจัยกับหน่วยงานภายนอกคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มี
การเรียนการสอน/มหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยผลงานประดิษฐ์และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมี
ประโยชน์สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
2.3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม : คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนมี ก ารให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่ ค รอบคลุ ม กลุ่ ม เป้ า หมายทั้ ง ในวงกว้ า งและกลุ่ ม เป้ า หมายที่
เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับ บุคคลได้ในหลายลั กษณะ อาทิ การให้ คาปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้า เพื่อแสวงหา
คาตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่
ประชาชนทั่วไปการให้บริการทางวิช าการนี้สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็น
การให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่
2.4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม : คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียน
การสอนมีการดาเนินการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบันมี
ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการ
สอนโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการ
สอนได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ตระหนักถึงคุณค่าเกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติสามารถนาไปใช้เป็ นเครื่ องจรรโลงความดีงามในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพมีวิถีชีวิตที่
ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่มี การเรี ย นการสอนมีก ารควบคุ มการดาเนิน งานด้ านนี้อ ย่า งมี คุณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพตาม
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึ กษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงสามารถ
กระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้านเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแลตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งดังปรากฏในตารางที่ 5.4
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ตารางที่ 5.4 มาตรฐานคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอนและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน
มุมมองด้านบริหารจัดการ
1.มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ

ปัจจัยนาเข้า

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
และ 2.3

(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ
2.มาตรฐานด้านการ
ดาเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
รวม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

4

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์

รวม

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14

1
5+1

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 7.1, 7.2,
7.3, 7.4 และ 9.1

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 12, 13

1
6+2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7, 3.1 และ
3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 5.2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 1, 2, 3 และ 4
ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 5, 6 และ 7
ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 8, 9

4+4

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 10 และ 11

1+2

1+14

23+14

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4, 2.6
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ภาคผนวก ก ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน เต็ม 5.0
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลั ย หรือกาหนดเป้ าหมายการดาเนินงานที่สู งขึ้นเพื่อการยกระดั บมาตรฐานของตนเองโดย
กาหนดไว้ ในรายละเอีย ดของหลั กสู ตร ทั้งนี้ห ลั ก สู ตรของมหาวิทยาลั ยทุกระดั บคุณวุฒิ ต้อ งมีผ ลการ
ดาเนิ น การที่ บ รรลุ ตามเป้ าหมายตั ว บ่ งชี้ ทั้ง หมดอยู่ในเกณฑ์ ดี จึง จะได้ รับ การเผยแพร่ ห ลั กสู ตรที่ไ ด้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดับ อุด มศึ ก ษาแห่ งชาติ โ ดยเกณฑ์ ก ารประเมิน ผ่ านคือ มีก าร
ดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ภาคผนวก ข
แบบรายงานผลการประเมิน

ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

 กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
 ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
 ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยั ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการดาเนินงาน 1
คะแนนการประเมิน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
(% หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ประเภทสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14
1

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน
หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวน หรือระบุเป็นข้อ
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ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ(ต่อ)
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน 1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชีที่ 5.2
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
1

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือ
ระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวน หรือระบุเป็นข้อ
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ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน : ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องค์ประกอบ

I

P

O

ผลการประเมิน
รวม

0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน : ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องค์ประกอบ

I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน
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ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน : ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องค์ประกอบ

I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

หมาย
เหตุ

ด้านนักศึกษาและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเงิน
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน : ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมิน
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เฉลี่ย
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
I P O รวม 3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน
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หมาย
เหตุ

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน 1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน โดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ที่ระบุใน SAR)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน 1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน โดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ที่ระบุใน SAR)

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
1

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบบเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็น
คะแนน หรือระบุเป็นจานวน หรือระบุเป็นข้อ

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องค์ประกอบ
คุณภาพ

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

I

P

O

รวม

1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน
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หมายเหตุ

ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลีย่
มาตรฐาน
อุดมศึกษา

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

I

P

O

รวม

1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลีย่
มาตรฐาน
อุดมศึกษา

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

I

P

O

รวม

1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

1. ด้านนักศึกษา
และผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวน
การภายใน
3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากร
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน
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ตาราง ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

I

P

O

รวม

1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัด
การศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
2.มาตรฐานด้านการ
ดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
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หมายเหตุ

ภาคผนวก ค
ข้อมูลพื้นฐาน
(common data set)
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ข้อมูลพื้นฐาน คณะ............ประจาปีการศึกษา 2556
รายการ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
1. จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
2. จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ที่บรรลุ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
3. จานวนหลักสูตร ที่เปิดสอนทั้งหมด
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท (แผน ก)
ระดับปริญญาโท (แผน ข)
ระดับปริญญาเอก
4. จานวนหลักสูตรที่มีจานวนและคุณวุฒิ อาจารย์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และแนวปฏิบัติที่เกีย่ วข้อง
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
5. จานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่อาจารย์มภี าระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
6. จานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
ครบถ้วน ตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
7. จานวนบัณฑิต ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทา ตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา
8. ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
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หน่วย
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
คน
ค่าเฉลี่ย 1-5
ค่าเฉลี่ย 1-5
ค่าเฉลี่ย 1-5
ค่าเฉลี่ย 1-5
ค่าเฉลี่ย 1-5
ค่าเฉลี่ย 1-5
ค่าเฉลี่ย 1-5
ค่าเฉลี่ย 1-5
ค่าเฉลี่ย 1-5

คณะ

ข้อมูลพื้นฐาน คณะ............ประจาปีการศึกษา 2556
รายการ
9. จานวนหลักสูตรที่จัดทาขึ้นใหม่ หรือที่ปรับปรุง และจานวนหลักสูตรที่ยัง
ไม่มีการปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องค์กร ภายนอก
มีส่วนร่วม
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
10. จานวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
11. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
12. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ)
13. จานวนอาจารย์ประจา รวมทัง้ ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
14. จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
15. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
16. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
17. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
18. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ที่ไม่มตี าแหน่งวิชาการ
19. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ที่มีตาแหน่ง ผศ.

หน่วย
หลักสูตร

คณะ

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
FTES
FTES
FTES
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ข้อมูลพื้นฐาน คณะ............ประจาปีการศึกษา 2556
รายการ
20. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ที่มีตาแหน่ง รศ.
21. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ที่มีตาแหน่ง ศ.
22. จานวนอาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ที่จะ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
23. จานวนอาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
24. จานวนผลงานวิจัย และ/หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์

25. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
(ให้วงเล็บจานวนบัณฑิตทั้งหมดด้วย)
26. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานทาประจา ก่อนเข้าศึกษา
27. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
28. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไม่มีงานทาประจา ก่อนเข้าศึกษา และ
ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระหลังสาเร็จการศึกษา
29. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา และ
ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ หลังสาเร็จการศึกษา
30. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา และ
ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังสาเร็จการศึกษา
31. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา และ
ได้รับเงินเดือนเริ่มต้น ต่ากว่าเกณฑ์หลังสาเร็จการศึกษา
32. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต (เทียบ
จากค่า 5 ระดับ)
33. จานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่าน
มาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับ รางวัล ประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่าง
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านวิชาการ วิชาชีพ (รวมผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านกีฬา สุขภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
34. จานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาทั้งหมดที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ จากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์
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หน่วย
คน
คน
คน
คน
ชื่อเรื่อง

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คณะ

ข้อมูลพื้นฐาน คณะ............ประจาปีการศึกษา 2556
รายการ
35. จานวนศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
36. จานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ได้รับ
รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่าองระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิชาการวิชาชีพ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านกีฬา สุขภาพ
37. จานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง ที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านวิชาการวิชาชีพ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านกีฬา สุขภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

หน่วย
คน

38. ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษา (เทียบจากค่า 5 ระดับ)

ค่าเฉลี่ย 1-5

39. จานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา แยกตามประเภท
จานวนกิจกรรมวิชาการ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการ
จานวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
จานวนนักศึกษา ที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
จานวนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
จานวนนักศึกษา ที่เจ้าร่วมทุกกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม
จานวนกิจกรรมนันทนาการ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมนันทนาการ
จานวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
คน
โครงการ/กิจกรรม
คน
โครงการ/กิจกรรม
คน
โครงการ/กิจกรรม
คน
โครงการ/กิจกรรม
คน
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รายการ

หน่วย

40. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั และงานสร้างสรรค์
จานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน
41. จานวนอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนวิจัย
จานวนอาจารย์ทไี่ ด้รับทุนจากภายนอกสถาบัน
จานวนอาจารย์ทไี่ ด้รับทุนจากภายในสถาบัน
42. จานวนการเผยแพร่ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
จานวนผลงานที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ
จานวนผลงานที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
จานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
จานวนผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ
43. จานวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล
44. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัยทั้งหมด
45. จานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
46. จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
47. จานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
48. จานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ
49. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (จากผลสารวจของ ก.พ.
พร.กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

บาท
บาท
บาท
คน
คน
คน
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

คน
คน
คน
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อเรื่อง
ร้อยละ

50. จานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
51. จานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม
ชื่อเรื่อง

52. จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนทั้งหมด
53. จานวนอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุม วิชาการหรือนาเสนอ ผลงาน
วิชาการ
ในประเทศ
ต่างประเทศ

คน
คน
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คน
คน
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54. จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
55. จานวนอาจารย์ประจา (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านการวิจัย
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านอื่น ๆ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
56. รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปีงบประมาณ)
57. รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
58. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภณ
ั ฑ์ อาคาร สถานทีแ่ ละที่ดิน
(ปีการศึกษา)
59. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภณ
ั ฑ์ อาคาร สถานทีแ่ ละที่ดิน
(ปีงบประมาณ)
60. ค่าใช้จ่ายด้านครุภณ
ั ฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปีงบประมาณ)
61. ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
62. ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
63. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์
64. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ
(ปีงบประมาณ)
65. เงินเหลือจ่ายสุทธิ (ปีงบประมาณ)
66. สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

หน่วย
คน

67. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ 5
ระดับของ สกอ.

บาท

คณะ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2556

195

197

