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คํานํา
ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้อง
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2553 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม งานประกันคุณภาพการศึกษา เห็นความสําคัญที่
ต้องเผยแพร่และส่งเสริมนําไปใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุงปี
พ.ศ. 2555 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพ ซึ่งในคู่มือประกันคุณภาพประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของคณะบริหารธุรกิจ นโยบายการ
ประกันคุณภาพ การพั ฒนาระบบประกันคุณภาพองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้คุ ณภาพ เกณฑ์ การ
ประเมินคุณภาพ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม งานประกันคุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกันคุณภาพจะเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และนําไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติ
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องค์ประกอบคุณภาพที่ 2 การเรียนการสอน
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องค์ประกอบคุณภาพที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบคุณภาพที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบคุณภาพที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบคุณภาพที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบคุณภาพที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพที่ 10 การดําเนินตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
องค์ประกอบคุณภาพที่ 11 นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D)
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บทที่ 1
บทนํา
ประวัติความเป็นมาของคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามโครงสร้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ
ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 โดยคณะบริหารธุรกิจจัดการศึกษาสาย
สั ง คมศาสตร์ ท างด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการส่ ง เสริ ม บริ ห ารธุ ร กิ จ
ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตกําลังคนด้านบริหารธุรกิจ ได้จัดการเรียนการสอนสองแห่ง
คือ อาคาร 50 ปี เทคนิคกรุงเทพ และอาคาร 2, อาคาร 4 และอาคาร 9 บพิตรพิมุข มหาเมฆ ส่วนที่ตั้ง
ของสํานักงานคณบดี อยู่ที่ อาคาร 7 บพิตรพิมุข มหาเมฆ เลขที่ 878 อาคารสงเคราะห์ ทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เมื่อเริ่มจัดตั้งในปีการศึกษา 2549 คณะบริหารธุรกิจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ปรัชญา
คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ สามารถ
นําความรู้มาประยุกต์อย่างมีคุณภาพตามลักษณะงาน และสามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย คุณธรรม ความสํานึกในจรรยาอาชีพ และ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
วิสัยทัศน์
ผู้นําทางด้านบริหารธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์
3. บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน
4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. การพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
3. การพัฒนางานวิชาการสู่เศรษฐกิจและสังคม
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
5. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในปีการศึกษา 2555 เปิดสอน
หลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
3. ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
กลุ่มวิชาการจัดการ
กลุ่มวิชาการตลาด
โครงสร้างการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1. สํานักงานคณบดี
2. ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
3. ภาควิชาการตลาดและการจัดการ
ภาควิชาการบัญชีและการเงิน แบ่งหน่วยงานย่อยภายในเป็นสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ภาควิชาการตลาดและการจัดการ แบ่งหน่วยงานย่อยภายในเป็นสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
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โครงสร้างการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ
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บทที่ 2
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กําหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน”และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนว
การจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก
(พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ.25492553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบที่
สามของ สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งหลัก การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมิน
คุ ณ ภาพจะมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น หรื อ กลุ่ ม สถาบั น ที่ แ ต่ ล ะสถาบั น เลื อ กตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการ
ดังต่อไปนี้
1) เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการ
จับผิด หรือการให้คุณ – ให้โทษ
2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง
(evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)
3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกํากับควบคุม
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4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ
ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความ
หลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็ม
ตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน
2.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมี
หน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)
ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทําหน้าที่กํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดทําเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระสําคัญ
ของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
จากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบายหลักเกณฑ์
แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาหลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ.
2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทํากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
มาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม
โดยรวมการประกั นคุณ ภาพภายในและภายนอกของการศึ ก ษาทุ ก ระดั บไว้ ใ นฉบับ เดี ยวกัน
มี
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือ
ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่
สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมิน
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มี
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก สามปี แ ละแจ้ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
2.2.1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจาก
ประเด็นต่อไปนี้
1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
2) ผลการปฏิ บัติง านของคณะวิ ชาและสถานศึกษาระดับอุ ดมศึ กษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่กําหนดไว้
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
2.2.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้
1) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่
รับผิดชอบการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
จัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ให้ ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน เพื่อใช้กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
นโยบายและหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3) ให้ ค ณะวิช าและสถานศึ ก ษาระดั บอุด มศึก ษาดํ าเนิ น การตามระบบการประกั น
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (2)
คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและแหล่ง
การเรียนรู้อื่น (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (7) การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หน้า 6

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

2.2.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
คณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งดํ า เนิ น การอย่ า งมี ร ะบบและต่ อ เนื่ อ งสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ สภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
2.2.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
2.2.2 แนวทางพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.2.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
เป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทํางาน
ที่เริ่มต้นจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้
เพื่อให้การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.2.2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน เป็นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือมาตรฐานการ
อุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังต้องดําเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นต้น
ตัวบ่งชี้ เป็นข้อกําหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่
(1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด ดังนั้น ในบทที่ 3 ของคู่มือฉบับนี้จึง
ได้พัฒนาตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินกระบวนการยังได้นําเสนอ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้ด้วยในบทที่ 4 เพื่อประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ในการนําตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
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2.2.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสําคัญจะส่งผลให้การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและ
เข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ
จําเป็นต้องจัดทําคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แต่ที่สําคัญคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนี้ต้ องประสานงานและผลัก ดัน ให้ เกิ ดระบบฐานข้อ มู ลและสารสนเทศที่มีประสิท ธิภาพซึ่ ง
สามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ
2.2.2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และวัดผลดําเนินงานเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด
และวิ เ คราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น งานจะไม่ ส ามารถทํ า ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา
และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผล
ต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
2.3 ความเป็นมาของระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจดําเนินนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้
กระบวนการทํางาน และการบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก ทั้งนี้โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน กําหนดให้เป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ย่อยที่จะต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในขึ้น และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี
เสนอต่อคณะบริหารธุรกิจ และสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น กําหนดให้สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดูแลรับผิดชอบคณะบริหารธุรกิจตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 รวมทั้งนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพขึ้น
เพื่อใช้เป็นระบบประกันคุณภาพภายในของคณะบริหารธุรกิจ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบให้สถาบัน อุดมศึกษานําตัวบ่งชี้นี้ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 คณะบริหารธุรกิจจึงได้ดําเนินการปรับปรุง
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ระบบประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด และประกาศใช้ระบบประกันคุณภาพ ฉบับปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
2.4 นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
2.4.1 นโยบายการประกันคุณภาพ
1. ส่ งเสริ มสนั บสนุ นให้ มี ระบบประกั นคุ ณภาพ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดําเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม และผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจและสาธารณชน
2.4.2 วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพ
1. เพื่อให้การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
2. เพื่อให้การประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาและมี
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อม ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก
สมศ.
2.4.3 เป้าหมายของการประกันคุณภาพ
1. บุคลากรทุกหน่วยงานย่อย ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประกันคุณภาพ และ
มีจิตสํานึกมุ่งมั่นพัฒนางานสู่ระบบคุณภาพ
2. คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจที่มีมาตรฐาน และมุ่งพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล
2.5 การพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
คณะบริหารธุรกิจ ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ โดยนําหลักการบริหาร
องค์กรสู่คุณภาพและระบบประกันคุณภาพ เช่น Total Quality Management (TQM) วงจร PDCA
การประกันคุณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษาระดั บ อุด มศึ ก ษาของสํ า นัก งาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษา(สมศ.) มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพโดยมี
กระบวนการพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ ดังนี้
1. กําหนดให้ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
ระบบประกันคุณภาพ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
4. กําหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
5. จัดทําคู่มือระบบประกันคุณภาพ และเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือดําเนินงานในการประกัน
คุณภาพ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นําระบบประกันคุณภาพเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
ประกาศใช้ระบบประกันคุณภาพของคณะ
อบรมให้ความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพแก่บุคลากรของคณะ
อบรมการประเมินคุณภาพภายในให้แก่บุคลากรของคณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปีละ 1 ครั้ง
นําผลการประเมินคุณภาพภายในเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
กํากับดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพ อย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง
14. ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ และดําเนินการทบทวน ปรับปรุงแก้ไขระบบประกันคุณภาพ
ตามความเหมาะสม เช่ น นโยบายคุ ณ ภาพ ดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ภาพ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก าร
ดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2.6 ระบบประกันคุณภาพ
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมุ่งเน้นให้มีการประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดย
กําหนดความรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับคณะ ดังนี้
1) กํ า หนดนโยบาย เป้ า หมาย และแผนงาน ในการประกั น คุ ณ ภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มหาวิทยาลัย
2) ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
3) จัดทําระบบและขั้นตอนการดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในของตนให้เป็นไปตาม
นโยบายและระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
4) ควบคุมการดําเนินงานของหน่วยงานย่อยภายในให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และ
แผนงานที่กําหนด
5) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในของตนเอง
6) รวบรวมผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเตรียมความพร้อมเพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
7) จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.7 หน่วยงานย่อยรับผิดชอบดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานย่อยที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ โดยมีภารกิจ ดังนี้
1) ประสานงานคณะกรรมการดํ า เนิ น งานระบบประกั น คุ ณ ภาพ เพื่ อ จั ด ทํ า ระบบประกั น
คุณภาพคณะบริหารธุรกิจ และการปรับปรุงแก้ไข
2) กําหนดแผนงานการประกันคุณภาพ และแผนการประเมินคุณภาพภายใน
3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะบริหารธุรกิจเพื่อดําเนินการประกันคุณภาพ
4) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และจัดทําสรุปรายงานการประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ
5) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และผลการประเมินคุณภาพภายใน และ
การประเมินคุณภาพภายนอก แก่บุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจ และสาธารณชน
6) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพแก่บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ
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7) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
8) จัดทําแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะการตรวจประเมิน พร้อมติดตามผลการดําเนินงาน
9) เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
โครงสร้างงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

เลขานุการงานประกันคุณภาพการศึกษา

2.8 องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพ
1. องค์ประกอบและดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ ได้กําหนดองค์ประกอบและดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รายละเอียดดังกล่าวไว้
ในบทที่ 3
2. เอกสารระบบประกันคุณภาพ มีดังนี้
2.1 คู่มือระบบประกันคุณภาพ
2.2 รายงานการประเมินตนเอง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ
2.2.1 รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
2.2.2 รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา
การรายงานการประเมินตนเองทั้ง 2 ระดับ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน เช่น ประวัติและสภาพปัจจุบัน ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร จํานวนบุคลากร งบประมาณ หลักสูตรที่เปิดสอน จํานวนนักศึกษา
2) ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ดัชนี ชี้วั ดคุณ ภาพ และเกณฑ์ก าร
ประเมินคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ
3) การประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ดัชนีชี้วัดคุณภาพ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ
4) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
5) แผนในการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อพัฒนางานสู่คุณภาพและมาตรฐาน
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3. การประเมินคุณภาพภายใน
4. การตรวจสอบและทบทวนระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบประกันคุณภาพของ
คณะบริ ห ารธุ รกิ จ มี ความเหมาะสมและมี ประสิท ธิภ าพ จึ ง ได้ กํา หนดให้มีก ารทบทวนระบบประกั น
คุณภาพ ดังนี้
1) นโยบายคุณภาพ ดําเนินการทบทวนทุกๆ 3 ปี หรือตามความเหมาะสม
2) คู่มือระบบประกันคุณภาพ ดําเนินการทบทวนทุกปีหรือตามความเหมาะสมและนํา
สรุปผลการทบทวนไปปรับปรุงแก้ไขระบบประกันคุณภาพคณะบริหารธุรกิจ
2.9 วัตถุประสงค์ของคู่มือระบบประกันคุณภาพ
คู่มือระบบประกันคุณภาพ จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของของคณะ
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงานของคณะ ให้ครอบคลุมการประเมิน
ทุกด้านตามพันธกิจ
2) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสําหรับการประเมินตามตัวบ่งชี้ให้เป็นระบบ ครบถ้วน
และสืบค้นได้ง่าย สําหรับเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3) เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินตนเองของคณะก่อนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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บทที่ 3
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด
เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือ
รวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการ
ประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อน
จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจใน
ขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนา
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น
1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)
5) การเรียนรู้จากการทํางาน (Work-based Learning)
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา(Crystal-based Approach)
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
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ในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
นั้นจากต่างประเทศ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ
การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและใน
การปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การ
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้
1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่น
และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6) ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ
คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน
และ 10) จรรยาบรรณต่อสังคม
นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษาที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
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ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา(18
หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :
ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา(15
หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
ขั้นตอนการคํานวณค่า FTES มีดังนี้
1) คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผล
คูณระหว่างจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมี
สูตรการคํานวณ ดังนี้
SCH = Σ nici
เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2) คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้
FTES =
SCH
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ
นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย
สถาบันได้มีการคํานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย
สถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
การสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก
เป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ
เช่น นักศึกษาผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการคณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่านายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ องค์การที่
ทําหน้าที่กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กําหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ
ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผล
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจ
ของสถาบัน มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับ
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ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจําปี
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็น
แผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้ง
มีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากร
ที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทํา หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทํา การประมวลผล
รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนําส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละ
ประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานที่แตกต่างกันออกไป
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสํานักงานฯ
หรือวารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น
ฐานข้อมูลWeb of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index,
Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่น ๆ ที่เป็นที่
ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสํานักงานฯ
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชนธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอกเป็นต้นหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่
เหมาะสมจะนํามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ
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เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา
หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น)และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ
ดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย9) หลัก
ความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก
ด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรมและอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้
ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
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หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้
ได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย
อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งปีการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
คิดเป็น 0.5 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนํามานับได้
การจําแนกประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี
2551 กําหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากว่าปริญญาตรี จัด
ฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่
ยั่งยืน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้ง
สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจ
จําแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็น
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
และเน้นการทําวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็น
ผู้นําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับ
สากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึง
ต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว
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การคิดคะแนนสําหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงานได้กี่ข้อ ได้
คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาํ เนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่
ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกําหนด
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1 กําหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51
คะแนนที่ได้ = 75.51 × 5 = 3.78
100

ตัวอย่างที่ 2 กําหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 34.62
คะแนนที่ได้ = 34.62 × 5 = 2.04
100

ตัวอย่างที่ 3 กําหนดค่าเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 200,000 บาท
คะแนน 5 ผลการดําเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน
คะแนนที่ได้ = 152,500.35 × 5 = 3.81
200,000

ตัวอย่างที่ 4 กําหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08
คะแนนที่ได้ = 92.08 × 5 = 5
100

หลักการคํานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนน
5 จะได้คะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานต่ํากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 คํานวณ
คะแนนที่ได้ดังนี้
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการดําเนินการ
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ

×5

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยการปัดทศนิยม
ตําแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
72.364 เป็น 72.36
3.975
เป็น 3.98
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เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดําเนินการใด ๆ
หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนนดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง
การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง
การดําเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง
การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง
การดําเนินงานระดับดีมาก
คําอธิบายองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คณะบริหารธุรกิจได้กําหนดองค์ประกอบคุณภาพและดัชนีชี้วัดคุณภาพ ตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อาจสรุปได้เป็นองค์ประกอบคุณภาพ 11 ด้าน ดัชนีชี้วัดคุณภาพ จํานวน 26 ตัวบ่งชี้ ส่วนการ
ประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพในระดับคณะหรือเทียบเท่า และหน่วยงานระดับภาควิชาหรือเทียบเท่า
จะดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งครอบคลุมถึงตัวบ่งชี้ของ สมศ. และในบางตัวบ่งชี้จะมีการ
ประเมินในภาพรวมของสถาบัน
องค์ประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแก่สังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
10. การดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
11. นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี (3D)
รวม

จํานวนตัวบ่งชี้
1
8
2
3
2
1
4
1
1
1
2
26
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
หลักการ
สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจน
สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิก
ทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์
หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของ
สถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว
จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้
การดําเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่
ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะบริหารธุรกิจและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะบริหารธุรกิจ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะบริหารธุรกิจไปสู่ทุกหน่วยงานย่อยภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
บริหารธุรกิจไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
เกณฑ์มาตรฐาน
1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
2
มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
3
มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ
4
มีการดําเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ
5
มีการดําเนินการ 8 ข้อ
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆที่ใช้ใน
การผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนา
อาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น
(จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิ ผลทางการเรีย นของนัก ศึกษา (ซ) องค์ป ระกอบอื่นตามที่แต่ล ะสถานศึก ษาระดับอุ ดมศึ กษา
เห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กําหนด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
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ตัวบ่งชี้ จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการ
ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวาง
ระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ร ะบบและกลไกการปิ ด หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติที่ กํ า หนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดั บอุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(การดํา เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้
กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4
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กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปีการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้
เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ประจําคณะบริหารธุรกิจอนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่
หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน
เกณฑ์มาตรฐาน
1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป
2
มีการดําเนินการ 2 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป
3
มีการดําเนินการ 3 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป
4
มีการดําเนินการ 4 ข้อหรือ 5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป
5
มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อตาม เกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป็ น การศึ ก ษาระดั บ สู ง สุ ด ที่ ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้น
ของร้อยละฯ)

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X 100

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X 5

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หรือ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คะแนนที่ได้ = ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

X 5

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขา
วิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการ
นับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้
ไม่
จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หรือ
2) แปลงค่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 12 ขึ้นไป
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการ
เพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ =

จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
X 100

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
X 5

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หรือ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
X 5
คะแนนที่ได้ =
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้
ไม่
จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์
อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน
นอกจากนั้น ยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของ
สถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มี ก ารบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละบุค ลากรสายสนับ สนุน ให้ เ ป็ น ไปตามแผนที่
กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญ
และกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ
มีการดําเนินการ 7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การ
จัดจําหน่ายอาหาร เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES
ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รบั บริการ
หมายเหตุ :
ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มี
การลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย
การคิดจํานวน FTES ให้นําจํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้อง
เทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ประเมินในภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ
มีการดําเนินการ 6 ข้อ
มีการดําเนินการ 7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก มี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อความ
สนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ
รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา
โครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุ ดมศึ กษา
แห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
6. มีการประเมิ นความพึ ง พอใจของผู้เ รียนที่มีต่อคุณภาพการจั ดการเรีย นการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงานสหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์
และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ
สถาบันที่ได้พัฒนาขึ้น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
- เพิ่มเติมคําอธิบายท้ายหมายเหตุ ข้อ 2 เป็นดังนี้ “กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย”
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ
มีการดําเนินการ 6 ข้อ
มีการดําเนินการ 7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึงคุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร
และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะ
เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การ
เป็นผู้นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
หรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพ
บัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จ
ของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ
1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หมายเหตุ :
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือ
เข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้น
ไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 5 ข้อ

หน้า 35

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่ง
สถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2)
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้
เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะใน
กิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2)
การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
7. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารมาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
หมายเหตุ :
ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ
มีการดําเนินการ 6 ข้อ
มีการดําเนินการ 7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3)
ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. คณะบริหารธุรกิจจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3. มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษานํ า ความรู้ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพไปใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
มีการดําเนินการ 6 ข้อ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3
ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้
สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์
สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย
ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจาก
สภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน
เกณฑ์มาตรฐาน
1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป
2
มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป
3
มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป
4
มีการดําเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป
5
มีการดําเนินการครบ 7 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์
นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนําผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทัน
เหตุการณ์
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายใน
สถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่
อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0–5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
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สูตรการคํานวณ :

คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา

แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
X5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่
นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
นั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ
กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจาก
เป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการ
ด้วย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและ
เป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความ
พร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
(2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและ
การเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจั ดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้ นมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้า
กับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่
ดีขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มี ก ารกํา หนดหรื อ สร้ า งมาตรฐานคุ ณ ภาพด้ านศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมและมี ผ ลงานเป็ น ที่
ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ใน
การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องคู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจและผู้บริหารทุกระดับของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือคณะกรรมการประจํา
คณะบริหารธุรกิจและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจและ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่าง
ดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับ
ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่าง
รวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในคณะบริหารธุรกิจ
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะบริหารธุรกิจมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
วัตถุประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะบริหารธุรกิจและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจประเมินผลการบริหารงานของคณะบริหารธุรกิจและ
ผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
เกณฑ์มาตรฐาน
1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
2
มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
3
มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ
4
มีการดําเนินการ 6 ข้อ
5
มีการดําเนินการ 7 ข้อ
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคน
ในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้
ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล
และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้
งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด
หมายเหตุ :
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ประเมินในภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม
และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น
ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาส
ในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะบริหารธุรกิจ จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะบริหารธุรกิจ
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
คณะบริหารธุรกิจเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
มีการดําเนินการ 6 ข้อ
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หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในคณะบริหารธุรกิจใน
รอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของคณะบริหารธุรกิจ อันเนื่องมาจากความบกพร่อง
ของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดย
มีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากร
ภายในคณะบริหารธุรกิจ ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่คณะบริหารธุรกิจสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของคณะบริหารธุรกิจ
ในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. คณะบริหารธุรกิจหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
3. คณะบริหารธุรกิจหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตร
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น
การไม่เข้าข่ายที่ทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. คณะบริหารธุรกิจมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผน
รองรับเพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตาม
แผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กําหนดไว้ล่วงหน้า
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของ
สถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยบริการ
ทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงิน
เพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทํา
ความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อ
จํานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สําหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมด
ของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็ว
ในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่ง
เหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความ
ถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผน
กลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์
ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงาน
ทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะบริหารธุรกิจ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะ
บริหารธุรกิจและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ
บริหารธุรกิจอย่างน้อยปีละ2 ครั้ง
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะบริหารธุรกิจให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจควรประเมินความต้องการ
ทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากร
ออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่คณะบริหารธุรกิจ
ใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า
หรือคณะบริหารธุรกิจจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ของคณะบริหารธุรกิจ
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หมายเหตุ :
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ประเมินในภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ
มีการดําเนินการ 6 ข้อ
มีการดําเนินการ 7 ข้อ
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หน้า 58

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะบริหารธุรกิจ
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน
CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
บริหารธุรกิจ
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ
8. มี เ ครื อ ข่ า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว่ า งคณะ
บริหารธุรกิจ และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
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เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน
เกณฑ์มาตรฐาน
1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
2
มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
3
มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ
4
มีการดําเนินการ 7 หรือ 8 ข้อ
5
มีการดําเนินการ 9 ข้อ
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องคประกอบที่ 10 การดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบัน
หลักการ
ตามตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในเกณฑ์การประเมินให้มี
การกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
2. กลุ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ อั ต ลั ก ษณ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 : บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และ วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะบริหารธุรกิจ
1. บัณฑิตนักปฎิบัติ (Hands-on) หมายถึง ความสามารถของบัณฑิตที่มีทักษะในการปฎิบัติใน
วิชาชีพที่ศึกษา มีความรู้ในการปฏิบัติ มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา และมีความอดทน
2. การพัฒนาการเรียนรู้ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based) หมายถึง การ
เรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี (Technology Based Learning) ซึ่งครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ
อาทิ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer Based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web Based
classrooms) และความร่ วมมือดิจิตอล (Digital
Learning)
ห้องเรีย นเสมือนจริง (Virtual
Collaboration) เป็ น ต้น ผู้ เ รีย นสามารถเรี ยนรู้ ผ่ านสื่ ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ทุ กประเภท อาทิ อิ นเตอร์ เน็ ต
(Internet) อิน ทราเน็ ต (Intranet) เอ็ ก ซ์ ท ราเน็ ต (Extranet) การถ่ า ยทอดผ่า นดาวเที ยม (Satellite
Broadcast) โทรทัศน์ที่สามารถโต้ตอบกันได้ (Interactive TV) วีดีทัศน์ (Audio/Video tape) และซีดี/
ดีวีดี (CD/DVD)
3. ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาใน
ด้านวิชาชีพที่ศึกษา มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะการนําเสนอ การทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นจรรยาบรรณในวิชาชีพ จริยธรรม หรือทํางานเป็นทีม เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความตรงต่อเวลาและมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ
2. มีการดําเนินงานตาม แผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
4. ผลการประเมิ น ของผู้ เ รี ยนเกี่ ย วกั บ การปฏิ บัติ ง านของสถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บอั ต ลั ก ษณ์
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจากผลข้อ 2 – 4
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
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องคประกอบที่ 11 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)
หลักการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ทั้งในด้าน การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อีกด้านหนึ่ง คือการบ่มเพาะ ปลูกฝัง ปลุกจิตสํานึกให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ กิจกรรมที่จะทําให้
เกิดผลดังกล่าวแล้วคือนโยบาย 3 D ได้แก่
DEMOCRACY คือ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
DECENCY คือ ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
DRUG- FREE คือด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ทุกชนิด
ตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
11.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
11.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)
พฤติกรรม

มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการวางแผนการจัด
กิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกับทุกฝ่าย และการ
ติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกําหนดนโยบาย จัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไลการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกการ
สร้างและพัฒนาเครือข่าย การกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
4. รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนําผลไปพัฒนาปรับปรุง
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. วางแผนพั ฒ นาคณะบริ ห ารธุ รกิ จ ตามแนวนโยบายสถานศึ ก ษา 3 ดี (3D) และส่ ง เสริ ม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และต้านภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อ
การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพ
5. กํากับ ติดตามให้คณะบริหารธุรกิจพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานคณะบริหารธุรกิจ 3 ดี (3D)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
เกณฑ์มาตรฐาน
1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
2
มีการดําเนินการ 3 ข้อ
3
มีการดําเนินการครบทั้ง 5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 : ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามนโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของ
ตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต รู้และตระหนักใน
โทษภัย ของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่ งเสพติดและอบายมุข ต่า ง ๆ ตลอดจนมีสุนทรี ยภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดํารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
ทุกชนิด
2. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตนักศึกษา
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน
เกณฑ์มาตรฐาน
1
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน 1 ด้าน
2
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน 2 ด้าน
3
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน 3 ด้าน
ระดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

1
2
3

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน 1 ด้าน
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน 2 ด้าน
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน 3 ด้าน

การดําเนินการ
มี
ไม่มี

ตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายที่ วั ด ความสํ า เร็ จ ของการจั ด โครงการและกิ จ กรรมมุ่ ง พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะที่ดีทั้ง 3 ด้านคือ
1. ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 3 ดีคือ
ร้อยละ 80
2. ร้อยละของจํานวนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีองค์ความรู้และการปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 3 ดี คือ ร้อยละ 80
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่11.1 และ11.2 ให้เทียบคะแนนจากคะแนนเต็ม 3 คะแนนให้เป็น 5 คะแนน
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บทที่ 4
แนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551 – 2554)
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบัน ได้กําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบันของสถาบันหรือไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป
ควรเป็นการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้กําหนด
ร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธาน และนโยบายของสภา
สถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภา
สถาบันและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้
ให้สอดคล้อง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์
(strategy) เพื่อนําสถาบันไปสู่
ความสําเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และ
วัตถุประสงค์(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส
(opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ
ของสถาบัน อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่สถาบันกําหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะ
นําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายใน ถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
และเป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงา ตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็นทางการ
2.2 มี ก ารกํ า หนดเป้า หมายในการดํ าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ ข องแต่ ล ะหน่ วยงาน
ภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการ แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balanced scorecard
3.2 มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งแผนกลยุ ท ธ์ กั บ
แผนปฏิบัติการประจําปีทั้ง 4พันธกิจคือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
4.1 มีการจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย(target)ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งนี้ ควรจัดทําพร้อมกับการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุก
ฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ
สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใช้เป็น
แนวทางการดําเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดํ าเนินงานตามแผนปฏิบัติก ารว่า เป็ นไปตามแผน
หรือไม่ และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหารในช่วงเวลา
หนึ่ง ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่
ประชุมผู้บริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ ที่ได้รับมา และมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
8.2 มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภา
สถาบัน
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
1. มี ร ะบบและกลไกการเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ แ ละปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 มี ก ารกํ า หนดวิ ธี ก ารหรื อ ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น การเพื่ อ เปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ แ ละ
ปรั บปรุ ง หลั ก สู ต รและกํ า หนดหน่ว ยงานหรื อ คณะกรรมการที่รั บผิ ด ชอบพิจ ารณาหลั กสู ต รใหม่ แ ละ
หลักสูตรปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ
1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตใน สาขาวิชานั้น ๆ ใน
ตลาดงานว่ามีมากน้อยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือไม่ สถาบันมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ
หรือไม่หลักสูตรใหม่และคํานวณจุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของ สาขาวิชานั้น ๆ
ความคิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทํางานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร
1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการ พิจารณาตามระบบที่
สถาบันกําหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์ม ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด และนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภา
สถาบันอนุมัติ
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตรโดย
พิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อยหรือ
หลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
2.2 เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของ
คณะกรรมการต่างๆตามที่สถาบันกําหนดเช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และ
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน30วันนับ
จากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนด
ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและยังต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยกําหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
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ประเมินที่สะท้อนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยัง
ไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหาร
หลักสูตร การบริหารทรัพยากร การเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากร สนับสนุน
การเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด และรายงานผล
การดําเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอย่างละเอียดและ
รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตรทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และ
ดําเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษาและ
จัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
4.1 สร้ า งกลไกกํ า กั บดู แ ลให้ ทุ ก หลั ก สู ต รดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
โดย จัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา
หรือคณะวิชาที่มีอยู่หรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
4.2 จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กําหนด
อย่างน้อยทุกปีการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพ ของการดําเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด
4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของแต่ละ
หลักสูตร โดยอาจจัดทําเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร
ตามผลการประเมินที่ได้จากข้อ 4 จนทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์
การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
6. มี ค วามร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต รระหว่ า งสถาบั น กั บ ภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑ์ข้อ 1และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือ
ภาควิชา ควรมีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็น
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ในการปฏิบัติงานจริงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสําเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ข้อมูลที่ควร
พิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่สําคัญ
ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต
อย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังที่
ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา งานประจํา กําหนดแผนการจ้างงานและ
วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการ
สรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน
1.2 ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากรทั้ง
สายอาจารย์และสายสนับสนุน เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากําหนด และ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถ
ประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการทํางาน เกิด
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปทํางานในด้านอื่น ๆ การเข้าศึกษาใน
โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ของสายงาน ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทํางาน และใช้เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน
1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมี
การวางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ปฏิบัติงาน และของสถาบัน
2.

มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่

กําหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้อาจารย์หรือบุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่กําหนด และเป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่สถาบันวางแผนไว้
2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะงาน
(jobdescription) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ
(competencies ) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการทํางาน
และทักษะที่จําเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการ
กําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่มวิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออก
ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล
หน้า 70

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทาง
เดินของตําแหน่งงานที่กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการ
ทํางาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศ
ของความสุขในการทํางาน
3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วย
จัดทําเอกสาร การขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่นๆ
3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คําแนะนําช่วยเหลือ
และสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ
3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการทํางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างบังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริมมีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพส่งเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกําลังกาย
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะนําด้านการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนําความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือ
พัฒนา 6-9 เดือนหรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
อบรม หรือการพัฒนาเป็นต้น
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝัง
จรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ําเสมอ
5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุง
และพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
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6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุน
สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ใน
แผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของ
สถาบัน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่าง
และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่
เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง
ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา
1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชาอาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงาน
และฝึกประสบการณ์
1.3 มีการกํ าหนดตัวบ่งชี้ ความสํ าเร็จของการจัดการเรีย นการสอนที่เ น้นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญในแต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.1 อาจารย์จัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละ
รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
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- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จ
สิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ลักษณะและการดําเนินการ เป็นการระบุคําอธิบายรายวิชาจํานวนชั่วโมงการสอน
และการให้คําปรึกษา
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชา
มุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนวิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่
จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหา
นั้นๆ
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสารหนังสือตําราที่ทันสมัยที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือ
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน
- การประเมินและปรับปรุงการดํา เนินการของรายวิชามีการประเมินกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอนผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น
2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่
พบผู้เรียน
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา
(formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการอภิปรายกลุ่มสัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงาน
และฝึกประสบการณ์
3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนําความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทาง
ปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็น
อาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชม
หน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ เป็นต้น
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5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
5.1 อาจารย์ ค วรพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนและวิ ธี ก ารสอนในรายวิ ช าที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่
ผ่านมาโดยการทําวิจัยในชั้นเรียนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรียน การสอนรวมทั้งการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร
5.2 ควรจัดเวที การสั มมนา
หรือ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ การวิจัย และ
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ใ นทุก รายวิ ช าและมีก ารประเมิน คุณ ภาพความเพี ย งพอและความ
เหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ใน
ห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้นนําผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าว
ข้างต้น ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่ต่อไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุก
ภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือ
เสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลให้การดําเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียน
ปัจจุบัน และผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลา
ที่กําหนดทุกปีการศึกษา
- ระบุถึงความจําเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิด รายวิชาหรือหลักสูตร ตาม
หลักฐานจากผลการประเมินของผู้เรียน / ของผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา/ ของผู้ประเมินอิสระ และของ
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่าง
น้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสํารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดย
นําข้อมูลจากการสํารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จําเป็น และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย มีการกําหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และ
เผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา
2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
และนําข้อมูลจากผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะ
ประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการ
ประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด เพื่อให้
ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จําเป็นของรายวิชานั้นๆ อาจ
มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการ
เรียนรู้ในห้องเรียนกับนอก ห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้มีทักษะการ
ปฏิบัติงานในโลกแห่งการทํางานจริงได้
2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับ ติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ที่ จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการประชุม
วิพากษ์การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการ ประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการ
ปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงาน
2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริง(authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการ เรียนรู้
ขั้นสูง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance)
ของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน
2.5 ควรจัดให้มีก ารประชุมหารือ ระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลั กสู ตรในการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันสําหรับผู้เรียนที่จําเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาเป็นพิเศษ
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ
3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและ
อาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice)
เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้
4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน
4.3 หากเป็นไปได้ อาจมีการกําหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุม
วิชาการ ระดับชาติทุกปี หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา
4.4 ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการนําเสนอ ผลงานทางวิชาการ
สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรียนรู้
เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสถาบัน
5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตร
5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
สถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยสําคัญต่อผลการเรียน หรือ
ต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ (เฉพาะกลุ่มค 1)
6.1 มีการเชิญหน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ผู้ใช้บัณฑิต หรือ
นักวิชาการมาให้ความรู้ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่ต้องการให้นักศึกษาจัดทําเป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยที่สนองความ
ต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ และมีการ
พัฒนาทักษะการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับช่วงเวลาของการสมัครทุน
6.3 สนับสนุนให้นักศึกษาเสนอข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย
6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ์ อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นวิจัยของนักศึกษามาร่วมเป็นกรรมการสอบ เพื่อให้รับรู้ผลงานวิจัย และนําผลไปใช้ประโยชน์
6.5 มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาใน รูปแบบต่างๆ หรือจัดทําเป็นข่าว
เพื่อเผยแพร่ตามสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอาจจัดทําบทคัดย่องานวิจัยเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่ไป
ยังสถาบันหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง หรือนําออกเผยแพร่ในช่วงโอกาสที่กําลังเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่เป็นปัญหา และสามารถใช้คําตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษา ผลิตไปช่วยชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
6.6 มี ก ารจั ด ทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล งานวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มีบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานนํ า ไปใช้
ประโยชน์ โดยอาจใช้วิธีการสืบค้นการอ้างอิง หรือการสํารวจด้วยแบบสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
1.1 สถาบันจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพทั้งทางกายและ
ทางจิต ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา
1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม
คํานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ที่ทําให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง มีระบบการช่วยเหลือ
นักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งที่เป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่า
การแก้ปัญหา
1.3 หน่วยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการ
หรือให้คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอใช้
บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) สําหรับให้คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์
ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ
1.4 มีระบบการส่ง ต่อ การดู แลสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตของนักศึกษา
ไปยั ง
โรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของ
สถาบันที่จะดูแลได้
1.5 ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ระดั บ มี ร ะบบการติ ด ตามผลการช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้
คําแนะนําแก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สําเร็จ
1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุค ลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็ น
ระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา
เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
1.8 มี ช่ อ งทางให้ นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง การ
ให้บริการ
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
2.1. สถาบันจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่
ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจําเป็นต้องรู้
2.2. มี ช่ อ งทางให้ นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง การ
ให้บริการ
2.3. มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถาบันเพื่อเป็นแหล่งดูงาน
แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์
ทางวิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป
หน้า 77

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคมโดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการดําเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การทํางานร่วมกัน
3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
จดหมายข่าว ฯลฯ สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
4.2 มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์เป็นระยะๆ
4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดี
แก่นักศึกษาปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้ว ยังทําให้
ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ
4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
5.1 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ แ ละประสบการณ์
สําหรับศิษย์เก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้
5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันระดับภาควิชา ฝ่ายคณะ หรือสถาบัน มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินและระยะเวลาในการประเมิน
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนําเสนอผลการประเมินแก่
ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ํากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทําการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา
อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ และมี
การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
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7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าและประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการทุกด้านตามแผนที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่
สถาบั นจั ด ให้ ทุ กด้ านอย่ า งน้ อยปี ล ะครั้ ง เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ทํ า แผนการพั ฒนาระบบการ
ให้บริการในระยะต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา
ในหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละ
ระดับการศึกษา
1.2 มี ก ารกํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ ค วามสํ า เร็ จ ของการจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี)
ที่นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
สถาบันมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกําหนด
เงื่อนไขให้นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการดําเนินงานวิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ
กิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันต้องส่งเสริมการจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม
ต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
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สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมี
กิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย
3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม
ต้องจัดทําข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษาหรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบัน)
โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะขอกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและ
วิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม่
3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสมโดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
4.1 สถาบันให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบัน และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทํางานในรูปแบบต่าง
ๆเช่นกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM:knowledge management) การให้นักศึกษานําเสนอผลการ
ดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อให้นักศึกษากลุ่มอื่นรับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ
4.2 ในระดับสถาบัน อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับ
สถาบันภายนอก เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ทั้งนี้สถาบันควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ระหว่างสถาบันด้วย
4.3 ในแต่ละปี สถาบันอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษาระหว่างสถาบันมีการจัด
เวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัด
กิจกรรมของแต่ละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระหว่างสถาบัน มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการทํางานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 สถาบัน (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด
5.2 สถาบันกําหนดให้นักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมและนํารายงานผลการ
จัดกิจกรรมมา สังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี
5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษาเพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปีต่อไป
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6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่
บรรลุผลเท่าที่ควร
6.2 สถาบันนําเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดในการ
พัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนด
หน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่าง
สม่ําเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน
1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การบริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถ
ดํ า เนิ 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
นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเช่น การกําหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 2) การกําหนดให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 3) การกําหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผล
ความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting
professor)หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 5) การส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
วิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนเป็นต้น
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย
3.1 จัดระบบการรับเข้าและกํากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่นวิเคราะห์กําลังคน
วางแผน และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทําการกําหนด
กฎเกณฑ์แนวทางกํากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเป็นภาระงานที่
ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละ
กลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การทํางานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์โดยได้รับการ
แนะนําหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปทํางานในห้องปฏิบัติการวิจัย
หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้ได้รับความรู้
และประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างไรก็ตามการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ที่มีประสิทธิภาพที่สุด
คือการส่งเสริมการทํางานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือ
นักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทํางานวิจัยอย่างลุ่ม
ลึกและต่อเนื่อง
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3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และ
นักวิจัยตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทนหรือการให้รางวัล
สําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจแก่
การค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําได้ยาก ดังนั้นสถาบัน
จึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้าง
ผลงานที่สามารถนําไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันในโอกาส
ต่อไปสําหรับการเสนอขอทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดให้มีระบบสนับสนุนเช่น การจัด
ให้มีข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่
เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย ของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และ
ช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการ
วิจัยตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย 1)งบประมาณสนับสนุนการ
บริหารงานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากล
หรือผลงานตามความต้องการของประเทศ หรือของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย
2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 3) งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก
4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น
5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จําเป็นที่
หลายหน่วยวิจัยหรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูง
ดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อ
ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย
5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร
(hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor) การสนับสนุนการไป
ร่วมทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้
1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2) ข้อมูลด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการ
สนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน 4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริม การ
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นําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร และ
การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ําเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์และนักวิจัย เช่น “การประเมินผลสําเร็จของการให้ทุนวิจัย” ทั้งในประเด็น งานวิจัยเสร็จทันตาม
กําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัย จากแหล่งทุน
ภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสม
และเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ”
ในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถาบัน
สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ต้องทําเพื่อ
การปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ต้องใช้หาก
จําเป็นกําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยตามที่กําหนด
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
จากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมาย การ
สนทนากับกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญ (focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การใช้ข้อมูล
ป้อนกลับ(feed back) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิมวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีทั้งการร่วม
ทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกรวมถึงการร่วมใช้ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer
reviewในประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัย
สําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษ
ของบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 4) การจ่าย
ค่าตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์
กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้น
ของแต่ละสถาบัน
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวมคัด
สรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย
โดยยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กําหนดผู้รับผิดชอบติดตาม
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยคัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป
จั ด ให้ มีก ารสั ม ภาษณ์ อ าจารย์ เ จ้ า ของผลงานวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ความรู้ ที่ น่ า สนใจซึ่ ง
สาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ
2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2
เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆอย่างเป็นระบบในเชิงรุกโดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้
เหมาะสมกั บ กลุ่ มเป้ า หมายดํ า เนิ นการประชาสั ม พั น ธ์ต ามแผนตลอดจนการติ ดตามข้ อ มูล ป้ อ นกลั บ
นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์ อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดย
เชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชนและองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เช่น 1) กําหนดขั้นตอน
วิธีการและ ผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และ
นั ก วิ จั ย กั บ องค์ ก รภายนอกที่ มี ศั ก ยภาพในการนํ า ผลการวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ไ ปใช้ ป ระโยชน์
2) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ต้องการรับบริการ
วิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่ม
ประสานงาน หรือส่งเสริมการนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ใน
ลักษณะนิติบุคคล (start – up company) เป็นต้น
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตามระบบ ที่กําหนด
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบ
ในการสนับสนุนการเจรจาต่อรอง ทําข้อตกลง หรือสนับสนุน ด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่
อาจารย์ นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตลอดจน สนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์
นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัยโดยเป็น
หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่
สัมพันธ์กับพันธกิจของสถาบัน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความ
พร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการห้บริการ
วิชาการแก่ห น่ วยงาน ทั้ ง ภายในและภายนอกสถาบันรวมถึ ง จัดหางบประมาณ สนับสนุน และจั ดทํ า
ระเบียบของการให้บริการ กําหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียง
และทดแทน ระหว่างภาระงานด้านต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจ การให้บริการ
แก่ชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเน้นของสถาบันในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน
ตรวจสอบ ติดตามประเมินเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ําเสมอเพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจําด้านอื่นๆของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกําหนดให้นักศึกษานําความรู้ไปจัดทําเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการนํา
ผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ 2) นํา
ความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการวิจัยเป็นต้น
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษาซึ่งเป็น
ทั้งผู้ให้บริการและผู้รบั บริการทั้งในระดับแผนการดําเนินงานเป้าหมายของสถาบันความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรคุณภาพของบุคลากรคุณภาพของการให้บริการที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สถาบันกําหนดไว้
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่าง
สม่ําเสมอและเป็นรูปธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นและความเชี่ยวชาญของสถาบัน
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2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการ
สร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการนํา ผลการวิจั ย ไปเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของการปรับ ปรุง ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น หรื อไปใช้ พั ฒ นา
บุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คําปรึกษาแนะนําและจัดให้
มีช่องทางในการสื่อสารทําความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมหรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ
ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
มี ก ารประเมิ น ประโยชน์ ห รื อ ผลกระทบของการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการต่ อ สั ง คมว่ า
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา
อาจารย์และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการนําความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การ
ชี้แจงแนะนําให้ผู้รับบริการและประชาชน
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ
มีการนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ให้บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของ
การให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
สถาบันมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
ในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
เผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดระบบและกลไกทางด้ า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรนํากิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติและ
มีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ เช่น มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมการกําหนดผู้รับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วมมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
สถาบันสนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองค์การนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มี
หอศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอมีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่นวารสารระดับ
หน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการดําเนินงาน
3.3 สถาบั น มี ก ารบริ ก ารวิ ช าการด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมโดยมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น มีการสร้างเครือข่ายมีการกําหนดตัวบ่งชี้ และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระบบอย่างชัดเจน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA
5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่
การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็ น
รูปธรรม
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
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6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้
ผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
6.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็น
วิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิงเป็น
ที่ยอมรับ
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า
1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ ข้อบังคับ
ที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบ
ทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบันก่อนจะ
ปฎิบัติหน้าที่
1.2 กรรมการสภาสถาบั น กํ า กั บ ดู แ ลสถาบั น ไปสู่ ทิ ศ ทางที่ กํ า หนดร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน
ต่อสาธารณชน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน
2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของ
งานที่ปฏิบัติที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร มี
โอกาสศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการ
พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจัยการบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยคํานึงถึงความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูลและ
การรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ
2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน
2.3 ควรจัด ทําระบบฐานข้อมู ลของสถาบันให้ทันสมัยนํามาใช้ ใ นการติดตามผลการ
บริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนําข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3.1 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใน
การประชุมผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสาร แผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผู้ บ ริห ารมีก ารประเมิ น ผลการดํา เนิ นงานที่ สํ า คั ญตามภารกิ จ ของสถาบัน อย่ า ง
ครบถ้วน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการ
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ดําเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดย
ใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจ
ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ และ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยง
อยู่ระดับในที่ยอมรับได้
4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อ
บุคลากรเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
โครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว(lean organization)เป็นต้น
5. ผู้ บ ริ ห ารถ่ า ยทอดความรู้ แ ละส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู้ ร่ ว มงานเพื่ อ ให้ ส ามารถทํ า งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน
(on – the – job training) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเป็นต้น
5.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆ ควรนําหลักการจัดการ ความรู้มาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติ(community of practices) เป็นต้น
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของ
สถาบันให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการ
ทํางานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจําทุกปี
6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจํา
ทุกปี
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ผู้บริหารและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทําร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและ
ผู้บริหาร
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7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตรกล่าวคือใช้
หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุง
สถาบันให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
7.3 ผู้บริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ
จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
1.1 สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสําคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกําหนด
ประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
ผู้อํานวยการ หัวหน้างาน ที่กํากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย
รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ
1.2 สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุง
หลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัย
ภายในสถาบัน เป็นต้น
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์
หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น
2.2 สถาบั น ควรกํา หนดนโยบายให้มีก ารสํา รวจผลการปฏิ บัติง านที่เ ป็นจุ ดเด่ นของ
อาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเป็นประเด็นสําหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้
ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและ
ผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
อย่างสม่ําเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของ
ความรู้เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน เช่น
การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน
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และภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
4.1 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้
เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว
5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผู้รับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี จากแหล่งต่างๆ เช่น
นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม นํามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย
5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้ านการจั ดการ
ความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้าน
ระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศแผนระบบสารสนเทศควร
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของสถาบันระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศ
ควรประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทํางานของระบบแต่ละระบบความสอดคล้องของแต่
ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software (system
software และ application software) database peopleware และ facilities อื่นๆ
- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
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- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่นําข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชีระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียน
ประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจ
ของสถาบันได้ อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเงิน การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ
รวมทั้งเป็น ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบเช่น มีการประเมินความพึง
พอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศมาปรั บ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศ
4.1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว
4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนดมีการ
ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ได้แก่
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทน
ที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบันมีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มี
การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อย่างสม่ําเสมอ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร
และทรัพย์สินของสถาบันเป็นสําคัญ
2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับคน อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเป็นต้น
2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบ
จากความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่ํา ได้
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์
เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์
เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแก้ไข ลด หรือ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความ
เสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจาย ความเสี่ยง และ Terminate
การหยุดหรือหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งใน
รูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อสภา
สถาบัน
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไปแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
ควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการ จัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจาก
สภาสถาบันรวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ง
ภายในสถาบัน และจากหน่วยงานกํากับ
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน
ที่ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็น
งบประมาณในการดําเนินการตามแผน และ กําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็น
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุน
ต่างก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน
และเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้าและได้รับการ
ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร ทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวน
ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของ
สถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทําให้รายได้
รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
สถาบันการศึ กษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลั กการในการทํางบประมาณประจําปี ที่
แตกต่า งกั นได้ แต่ อย่ างไรก็ ต ามหลั ง จากได้ มีก ารจัด ทํ า งบประมาณประจํ า ปีเ สร็ จ แล้ว ก่ อนที่ ที่ จ ะ นํ า
งบประมาณประจําปีเสนอสภาสถาบันควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้าน
ต่างๆดังนี้
- งบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดไว้ในแต่ละปี
มากน้อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้วงบประมาณประจําปีในแต่ละพันธกิจมี
ความเพียงพอมากน้อยเพียงใด
- เมื่อ วิเคราะห์ตามแผนการพั ฒนาสถาบั นแล้ ว งบประมาณประจําปี สํา หรับการ
พัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบ
ดุลอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่าย
แล้วสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป มีการนํารายงาน
ทางการเงินเสนอผู้บริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
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5.1 จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็น
รายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จาก
การทํางานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
5.2 มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด
6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่
แล้วควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มี
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้า
ตรวจสอบเป็นประจําทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี
6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee)หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบ
ภายใน อย่างเป็นทางการ
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการ
ติดตามการใช้เงิน จัดทํารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กําหนด
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด
1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ดําเนินการเป็นประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มี
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู้
ปฏิบัติแต่ละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันต้องให้ความสําคัญและ
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้ง
กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับ
คณะวิชา ถึงระดับ สถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานให้สู่การ ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน
ของสถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเองแต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครบถ้วนทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการผลผลิตหรือผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กํากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย1)
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
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4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน
โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อมทั้ง
เสนอ มาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือ
ประสานงานกับคณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่
รับผิดชอบโดยตรง หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการ ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้
ทั้ง ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้รับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของ
สถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วม
กําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับสถาบันในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับ
สถาบันหรือคณะวิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการทํางาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
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9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 11 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. สถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบาย จัด ทําแผนพั ฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน
3. ดํ าเนิ น การส่ง เสริม และสนั บสนุ น ทรั พยากรและสิ่ง อํ านวยความสะดวกที่ส อดคล้อ งกั บ
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3ดี (3D)
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ มีโครงสร้างสาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D) มีการนําสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย 3 ดี (3D) ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา
5. มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม 3
ดี (3D) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. มีระบบ กลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมรายงานผลการติดตาม
7. ประเมินผลและการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3
ดี (3D)
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรม
แนวทางดําเนินการ
1. จัดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาบังคับพื้นฐานของทุกชั้นปีในทุกหลักสูตร
เพราะจะใช้ ป ระเมิน ผลในปี การศึกษา 2552 เช่นคัด เลือ กรายวิชาที่ สอนรายวิ ชาบัง คั บ ปี 1-4 และ
มอบหมายให้นักศึกษาไปสืบค้นและจัดทําสื่อให้ความรู้ ซึ่งสามารถจัดประกวด คัดเลือก และรวบรวมมอบ
ให้โรงเรียนซึ่งต้องถูกประเมินโรงเรียน 3 ดีเช่นเดียวกัน
2. จัดกิจกรรม โดยมอบหมายให้องค์การนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาของแต่ละคณะ
คิดกิจกรรมรณรงค์ โดยอาจดําเนินการจัดกิจกรรมกีฬาห่างไกลยาเสพติด แล้วมีการเดินพาเหรดที่รณรงค์
ด้านประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
3. จัดกิจกรรมโต้วาที ประกวดการเผยแพร่ให้เข้าใจถึงคุณลักษณะของนักศึกษาที่ดี 3 ดี เช่น
ขี่ จั กรยานรณรงค์ เดิน รณรงค์ ดนตรี ละคร ประกวดแผนการจัด การสาร “สื่อ และประชาสั มพั นธ์ ”
ประกวดการออกแบบสื่อ
4. รายการวิทยุ เสียงตามสาย
5. ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยจัดทําโปสเตอร์ หรือสื่อในรูปแบบอื่นให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจถึง 3D ติดตามอาคารเรียน หอพัก ที่ทํางาน จัดทําสื่อเผยแพร่ความรู้ในเวปไซต์
6. ส่งเสริมการสร้างวิทยากรให้ความรู้เพื่อนสู่เพื่อน พี่สู่น้อง และออกไปจัดกิจกรรมให้ความรู้
น้องๆในโรงเรียน และประชาชนในชุมชน ประกวดดาว 3D ของคณะและมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ : กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ประกอบด้าย DEMOCRACY คือ ด้าน
การส่งเสริมประชาธิไปไตย DECENCY คือ ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
DRUG- FREE คือด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ทุกชนิด และการนับกิจกรรมส่งเสริมนโยบาย
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ดังกล่าวได้ จะต้องมีจํานวนนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในด้านนั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสถาบัน
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บทที่ 5
การวิเคราะหตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
1. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 5 ประการ ที่จะ
สนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและ
งบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต้อง
ทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะส่งเสริมให้การจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดย
คํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้านที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจ
สนับสนุนได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้กําหนด
ตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในบทที่ 3
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์และ
แผนดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย

ปัจจัยนําเข้า

จํานวนตัวบ่งชี้
กระบวนการ

-

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2,
2.3 และ 2.5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,
2.4 ,2.6 และ
2.7

-

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
และ3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
และ4.2

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

รวม
ผลผลิต
หรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 16
และ17
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
และตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 1,2,3,4
และ14
-

ตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 5,6
และ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตัวบ่งชี้
และ5.2
สมศ.ที่ 8,9
และ18
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 10
และ11
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1, ตัวบ่งชี้
7.2,7.3 และ 7.4 สมศ.ที่ 12
และ13
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
-

5. การบริการทางวิชาการแก่สงั คม

-

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

7. การบริหารและการจัดการ

-

8. การเงินและงบประมาณ

-

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

รวม

4

18

ตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 15
1+18

1+2
8+5

2
3+ 3
2+3
1+2
4+2
1
1+1
23+18

2. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34
กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ดังนั้น จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1) บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล
2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของ
ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษา
อย่างมีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ
มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ
2) มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
3) มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของ
ชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมิน
และใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการ
นิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
2) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้
และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของ
ประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
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ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคม และ
ประเทศชาติ
4) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสู่สังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง อันนําไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถ กระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแต่ละแห่งดังปรากฏในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
1. มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต
2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ ของ
การบริหารการอุดมศึกษา

ตัวบ่งชี้
ด้านปัจจัยนําเข้า
-

-

ตัวบ่งชี้
ด้านกระบวนการ
-

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่
1,2,3 และ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.4, ตัวบ่งชี้
7.1,7.3, 7.4, 8.1 สมศ.ที่ 12 และ13
และ 9.1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.6, ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่
2.3, 2.5 และ 4.3 2.7,3.1,3.2,4.1, 8,9,10,11,14,15,
5.1, 5.2, 6.1
16,17 และ18

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรูแ้ ละ
สังคมแห่งการเรียนรู้

-

รวม

4

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 และ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5,6
7.2
และ 7
18

1+18

รวม
1+4
7+2

13+9

2+3

23+18
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3. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่ม
สถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
กําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแล้วในบทที่ 1 ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัย
ชุมชนกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัย
ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ ปริญญาเอกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีกมาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้านต่างๆ 4 ด้าน
1.1) ด้านกายภาพ
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี มีห้องครบ
ทุกประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ และ
เหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการ
รับนักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานมี
ครุภัณฑ์ประจําอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จํานวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษาทั้งนี้
อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความจําเป็นอย่างอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด
1.2) ด้านวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหา
ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งใน
ด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการ
เรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ
1.3) ด้านการเงิน
สถาบั น อุด มศึ ก ษามี ค วามพร้ อมด้ า นการเงิ นทั้ ง งบการเงิ น รวมและงบที่ จํ า แนกตาม
กองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
และผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การ
จัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนํารายได้ไปลงทุนภายใต้
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับ
การใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ
1.4) ด้านการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กําหนด
ไว้ โดยมีสภาสถาบันทําหน้าที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหาร
งบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับ
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ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่กําหนด
ไว้ มีการเผยแพร่ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับ
สู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วย หลักความโปร่งใส
หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า
2) มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน
2.1) ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตาม
คุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด และจัดให้มีข้อสนเทศ ที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อ
สาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
2.2) ด้านการวิจัย
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทํา
วิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้
ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
2.3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้าง
และกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง
ในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คําปรึกษาการศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อ
แสวงหาคําตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง
บริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้
เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
2.4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับ
หน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับ
การปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา
และเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงาน
ด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึง
สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้าน
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 5.3
หน้า 109

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

ตารางที่ 5.3 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

ด้านปัจจัยนําเข้า

ตัวบ่งชี้
ด้านกระบวนการ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2และ
2.3

(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
รวม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

4

ด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์
-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4, ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14
2.6

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 7.1,
7.2,7.3, 7.4 และ
9.1
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7, 3.1
และ3.2
(2) ด้านการวิจัย

-

รวม

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่
12,13,15,16และ
17

1
5+1
1
6+5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ 4+4
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่
1,2,3 และ4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1และ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5,6 3+3
4.2
และ7
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1และ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8,9 2+3
5.2
และ18
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 1+2
และ11
18
1+18
23+18
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4. ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดําเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้
รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมุมมองด้านต่างๆ ที่
กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 มุมมองด้านบริหารจัดการที่สาํ คัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
มุมมองด้านบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนําเข้า

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ

-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6,
2.7,3.1, 3.2,
5.1, และ5.2

2. ด้านกระบวนการภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

3. ด้านการเงิน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,
2.1,2.4, 4.1,
6.1, 7.1,7.3,
7.4 และ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

ตัวบ่งชี้ด้าน
รวม
ผลผลิต
หรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
7+7
และตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 1,2,3,
4,8,9และ18
10+7
ตัวบ่งชี้
สมศ.ที่
10,11,12,13,15,
16และ17
2

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม
รวม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
และ 2.3
4

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
และ 7.2
18

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่
5,6,7 และ14
1+18

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

4+4
23+18
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บทที่ 6
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
6.1 แนวทางจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน
ของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ได้กําหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่
แท้จริง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง
การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจําเป็นต้อง
กําหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ สถาบันต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อนสิ้นปี
การศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้
1) เพื่ อ ให้ ส ามารถนํ า ผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะไปใช้ ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด
การศึ ก ษาได้ ทั น ในปี ก ารศึ ก ษาถั ด ไปและตั้ ง งบประมาณได้ ทั น ก่ อ นเดื อ นตุ ล าคม(กรณี ที่ เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
2) เพื่อให้สามารถจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของ
แต่ละสถาบัน
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังตารางที่ 6.1 สามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอนตามระบบ
การพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมิน
คุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการ
ประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพ
หรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์ การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปีการศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน
D = กิจกรรมข้อที่ 2 ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษาคือ
เดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป)
C = กิจกรรมข้อที่ 3 – 8 ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A = กิจกรรมข้อที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการบริ หารของสถาบันอุ ดมศึ กษานําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา
ทําแผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้
กิจกรรมข้อที่ 10 เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของ
สถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเป็นสากล
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กิจกรรมดําเนินการ

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

ตารางที่ 6.1 แสดงวงจรการดําเนินงานในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน

1.

คณะฯ วางแผนการประเมินคุณภาพประจําปี
การศึ ก ษาใหม่ โ ดยพิ จ ารณากํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ แ ละ
ประกาศตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
2. คณะฯ เก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้
ประกาศใช้
3. ภาควิชาจัดทํา SAR และเตรียมการประเมินระดับ
ภาควิชา และเตรียมเสนอแต่งตั้งกรรมการประเมิน
ระดับภาควิชา
4. ประเมินระดับภาควิชา
5. คณะฯ นําผลการประเมินระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ามาจัดทํา SAR และเตรียมการ
ประเมินระดับคณะวิชา และเตรียมเสนอแต่งตั้ง
กรรมการประเมินระดับคณะวิชา
6. ประเมินระดับคณะวิชา
7. มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ามาจัดทํา SAR และเตรียมการ
ประเมิ น ระดั บ สถาบั น และแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ประเมินระดับสถาบัน
8. ประเมินระดับสถาบันและนําผลการประเมินเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
9. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มา
วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และวางแผนด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน (ประกอบด้วย SAR และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหรือหน่วยงาน
เที ยบเท่ าแ ละระดั บสถาบั น)ให้ สํ า นั ก งา น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA
Online (ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา)

6.2 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
6.2.1 การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
6.2.1.1 การเตรียมรายงานประจําปี
ก. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้
รู ปแบบการจั ดทํ า รายงานประจํา ปีที่เป็น รายงานการประเมิ นคุณ ภาพภายในตามที่กํ าหนดในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์
ในเชิงนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน (common data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของ
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และจัดส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบ
ออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย
ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลา
เดียวกับที่นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุใน
รายงานการประเมินตนเอง
2) การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําได้ในสองแนวทางคือ
จัดเอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด
หน่วยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไว้ที่
เดียวกันในห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การนําเสนอ
เอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความ
เชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียวปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้
แต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพแต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง
(link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําให้การจัดเก็บเป็นระบบ
และง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของ
สถาบัน
6.2.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในคณะบริหารธุรกิจ มีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1) ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ
การประเมินคุณภาพคืออะไรมีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร
2) เน้ น ย้ํ า กั บบุ ค ลากรในการให้ ค วามร่ ว มมื อ การตอบคํ า ถามหรื อ การ
สัมภาษณ์ โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความ
กระจ่างในการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
4) เน้นยํ้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจ
ประจําของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันทําอย่างต่อเนื่อง
ข. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจําเป็นต้องมี
บุคลากร จํานวน 1-3 คน ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งนี้ ผู้ประสานงานเตรียมตัวดังนี้
1) ทําความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด
2) ทําความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะบริหารธุรกิจและภาควิชาเพื่อ
สามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมิน
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้
3) ประสานงานล่ ว งหน้ า กั บ ผู้ ที่ จ ะให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นบุ ค ลากรภายในและ
ภายนอกคณะบริหารธุรกิจตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกําหนด
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6.2.1.3 การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผู้ประเมิน
ก. ห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน
1) จัดเตรียมห้องทํางานและโต๊ะที่กว้างพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก
โดยเป็นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทํา งานและ
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จําเป็นไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณ
ใกล้เคียง
4) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นใด
เพิ่มเติม
ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้
เป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน
6.2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัดทําคําสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
เป็นดังนี้ :
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
1.1) มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
1.2) เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้คําแนะนําที่จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
1.3) ประธานคณะกรรมการประเมิ น ฯเป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอก
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ. หรือที่
สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2.1) มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของ
คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2.2) เป็ นผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
กรุงเทพที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้
คําแนะนําที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพต้อง
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
2.3) ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือ
นอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพก็ได้ ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

หน้า 115

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

ราชมงคลกรุ ง เทพต้ องอยู่ น อกสัง กัด คณะที่ ประเมิน
โดยประธานต้อ งเป็นผู้ ที่ ขึ้นบั ญชี ประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
ข. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
เพื่อร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้
ข้อมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น
6.2.2 การดําเนินการของคณะบริหารธุรกิจระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรทุ ก คนได้ ร่ ว มรั บ ฟั ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพชี้ แ จง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมสําหรับการนํา
เยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดให้มีผู้ประสานงานทําหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่นๆ
4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงาน
ส่วนหนึ่งอยู่อํานวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมิน
ฯเมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
6.2.3 การดําเนินการของคณะบริหารธุรกิจภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผู้บริหารระดับคณะ และภาควิชา นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การ
ประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
โดยอาจจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
ที่ต้องดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแต่ละกิจกรรม
ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบันชื่นชม
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
3) คณะบริหารธุรกิจหรือภาควิชา ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
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6.3 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประเมินภายในระดับคณะและภาควิชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้กําหนดกรอบการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง พอสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 6.2 ตารางแสดงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประเมินระดับคณะและภาควิชา
ตัวบ่งชี้
ระดับ
ระดับ
คณะ
ภาควิชา
องค์ประกอบที่ 1
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา
สมศ.ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
14. การพัฒนาคณาจารย์
องค์ประกอบที่ 3
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่ จํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย
สมศ.ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

√

√

√
√
√
√
มทรก
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

-

√
√

√
√

√
√
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√
√
√

√
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ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
สมศ. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก
องค์ประกอบที่ 6
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7
7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันการเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
สมศ. ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
องค์ประกอบที่ 8
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 11
11.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
11.2 ผลที่เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

ระดับ
คณะ

ระดับ
ภาควิชา
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ที่มา http://www.qa.rmutk.ac.th/
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บทที่ 7
การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม
การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษาเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการที่สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ของตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการกํากับติดตามคุณภาพ
และมีระบบประเมินตนเองก่อน ต่อจากนั้นจึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดําเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะต่างมุ่งสู่มาตรฐาน
หรือคุณภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้
7.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิน
7.1.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
1) เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจด้านต่างๆ
2) เพื่ อ กระตุ้ น เตื อ นให้ ส ถานศึ ก ษาพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
3) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4) เพื่ อ รายงานระดั บ คุ ณ ภาพและพั ฒ นาการในด้ า นคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.1.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการที่ สมศ. กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ์
รวมทั้งผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริมและการชี้นําสังคมของสถานศึกษาตามนโยบาย
ของภาครัฐ
3) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ
4) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
5) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีทิศทางที่สอดคล้องกันในการประเมินคุณภาพภายนอก
กับการประเมินคุณภาพภายใน
6) เพื่อสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการดําเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพ
ร่วมกัน
7) เพื่ อ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพและเผยแพร่ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
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7.1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) การบริหารจัดการรวมถึงการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
โดยทําให้การผลิตกําลังคนทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการเกิด
ประโยชน์สูงสุด และตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศ
2) สถานศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบ
ในการกําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล และมีความ
เป็นเลิศตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา
7.2 คําอธิบายตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งเน้นคุณ ภาพของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษา
ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตาม โดยมีระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
7.2.1 แนวคิดและทิศทาง
1) ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา
2) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติโดยให้น้ําหนักร้อยละ 75
3) ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้น้ําหนักร้อยละ 25 เพื่อให้ความสําคัญกับ
คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ และเครื่องมืออุปกรณ์ คุณภาพและ
ความพร้อมของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพภายใน
4) ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ์ (Peer
Review)
5) ประเมิน โดยการยืนยัน รายงานการประเมิน ตนเองที่ถูกต้องเชื่อถือได้เพื่อกระตุ้นให้
การประกันคุณภาพภายในมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
6) ลดจํานวนมาตรฐานและจํานวนตัวบ่งชี้โดยถ่ายโอนมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกี่ยวกับ
ปัจจัยนําเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน
7.2.2 หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้
1) กําหนดตัวบ่งชี้ที่มุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มากกว่าปัจจัยนําเข้า
และกระบวนการ
2) คํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานศึกษา
3) เน้นตัวบ่งชี้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและลบ
4) ตระหนักถึงความสําคัญของปัจจัย ข้อจํากัด ตลอดจนวัฒนธรรม และความเป็นไทย
5) ให้มีตัวบ่งชี้พื้นฐานเท่าที่จําเป็น แต่ยังคงอํานาจจําแนก โดยเพิ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และ
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
6) คํานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
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7.2.3 หลักเกณฑ์การกําหนดตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดตัวบ่งชี้เป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 38 ซึ่งกําหนดให้ สมศ. ทําการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่อง
ต่อไปนี้ คือ 1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานที่ว่า
ด้วยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ดังจะเห็นความสอดคล้องตามตาราง 7.1
ตาราง 7.1 ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
กลุ่มตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
กลุม่ ตัวบ่งชี้
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
พื้นฐาน
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุม่ ตัวบ่งชี้ 16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
อัตลักษณ์
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุม่ ตัวบ่งชี้ 18. ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
มาตรการ
18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
ส่งเสริม
18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน

มาตรฐานตาม
กฎกระทรวง

ผ ล ก า ร จั ด
การศึ ก ษาและ
การจัดการเรียน
การสอนที่ เ น้ น
ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
สําคัญ

การบริหาร
จัดการศึกษา
การประกัน
คุณภาพภายใน
ผ ล ก า ร จั ด
การศึ ก ษาและ
การจัดการเรียน
การสอนที่ เ น้ น
ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
สําคัญ
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กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนด
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และ
ผลกระทบได้ดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
บริหารธุรกิจ
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย
ของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความ
เป็นผู้ชี้นําสังคม อาทิ การรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การ
ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการ
แก้ปัญหาสังคม อาทิความขัดแย้ง อุบัติเหตุและสิ่งเสพติด เป็นต้น
7.2.4 การกําหนดค่าน้ําหนักตัวบ่งชี้
การกําหนดค่าน้ําหนักตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา มี
ดังนี้
ตารางที่ 7.2 น้ําหนักตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

น้ําหนักคะแนน
5
5
5
5
5
5
5
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กลุ่มตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มตัวบ่งชี้ 10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
พื้นฐาน (ต่อ) 11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

กลุ่มตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม

รวมน้ําหนัก

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
รวมน้ําหนัก
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน
รวมน้ําหนัก
18. ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบัน
รวมน้ําหนัก

น้ําหนักคะแนน
5
5
5
5
5
5
5
5
75
5
5
5
15
5
5
10
100
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7.2.5 ข้อมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณา
1) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ใช้ผลการดําเนินงานย้อนหลังก่อนการ
ประเมินตามลักษณะของตัวบ่งชี้ คือ
1.1) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ใช้ผลการดําเนินงาน 3 ปี ก่อนปีที่ประเมิน เช่น หาก
สถาบันได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกปี พ.ศ. 2545 รายงานการประเมินตนเองต้องรายงานข้อมูล
ของปีการศึกษาหรือปีปฏิทิน พ.ศ. 2551, 2552 และ 2553 กรณีไม่มีข้อมูลย้อนหลังครบ 3 ปี ให้ใช้ข้อมูล
ล่าสุดที่มี
1.2) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ใช้ผลการดําเนินงาน 1 ปี ก่อนปีที่ประเมิน
2) ข้อมูลผลการดําเนินงานส่วนใหญ่ใช้ตามปีการศึกษา ยกเว้นบางตัวบ่งชี้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลตามปีปฏิทินให้ใช้ข้อมูลตามปีปฏิทิน
7.2.6 นิยามศัพท์
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
บุคลากรที่มีตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยและมีสัญญาจ้างกับ
สถาบัน อุดมศึกษา
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบ
วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่(1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ
(2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
การประเมินงานสร้างสรรค์
1) ประเมินในมิติการเผยแพร่ มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ต้องผ่านการรับรองหรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือนักวิชาชีพ
ในสาขาวิชาซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีระดับเกณฑ์การประเมินตามที่ สมศ. กําหนด
2) ระดับเกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุก
สาขาวิชา ถึงแม้ผลงานสร้างสรรค์จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา เช่น ขนาดผลงาน
งบประมาณ เวลาการทํางานจํานวนผู้ร่วมงาน วิธีการจัดการเผยแพร่ หรือประโยชน์ที่ได้รับ
3) การประเมินในมิติการเผยแพร่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างผลงานสร้างสรรค์ ได้รับ
การประเมินผลงานมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีกําลังใจสร้างสรรค์ผลงาน
ทั้งยังเป็นการให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เหมือนกับเป็นการเผยแพร่งานวิชาการ
ทางการสร้างสรรค์ให้กว้างขึ้น
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การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ การจัด
นิทรรศการ (Exhibition)การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเป็นการนําเสนอ
ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะดนตรี การแสดง และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่
สาธารณะ โดยมีการจัดการนําเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างเป็นระบบและเป็น
วิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงาน ก่อนการเผยแพร่
ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
แหล่งเผยแพร่ หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัด
แสดงนิทรรศการหรือจัดการแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้
1) ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา อาทิ หอศิลป์ หอประชุม และลาน
ศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดงานแสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
2) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ งานสร้างสรรค์
โดยเฉพาะและมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ดูแลการจัด
นิทรรศการทางวิชาการ
3) แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ ในระดับ
นานาชาติ หรือเป็นโครงการความร่วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ ระหว่างประเทศ
4) คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ํากว่า 3 คน โดยมี
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือ
นักวิชาการที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ทั้งนี้ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
(ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายความรวมถึงศิลปินแห่งชาติด้วย และผลงานเหล่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการทาง
วิชาการ และการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือสมาคม/สภาวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยงข้อง)
5) ศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ที่ไม่ต้องการแสดงในหอศิลป์ จะต้องมีหลักฐาน
ที่แสดงกิจกรรมการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสารโครงงาน
แผนงาน และการประเมินผลโดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการใน
สาขาวิชาไม่ต่ํากว่า 3 คน ทั้งนี้ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน
สภาพแวดล้อม และสังคมเพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและ
ความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
เช่น เรื่องความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิด วัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
และ สังคม รวมทั้ง ผลที่เกิด จากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ
และมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็น
สากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง
วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา
ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ําใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้นําที่ดี
และเป็นที่พึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการ
ปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิต ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้
เหมาะสมอย่างฉลาดรู้
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การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบ
เกี่ยวกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมใน
แนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ
สร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการทําลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิง
วัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี
นวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข
สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิต
มนุษย์ที่งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการดํารงรักษ์สืบต่อไป
สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
พื้นที่แวดล้อมไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
7.3.7 วิธีการนับ
การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference
Paper หรือ Review เท่านั้นส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนั้นสามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น
การนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ให้นับตามปี
ปฏิทิน หรือ ปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่นําไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากกว่า 1
ครั้ง ให้นับได้เพียง 1 ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ไปแล้ว
การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่
นําผลงาน วิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้
ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้
นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของ
การใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ หนังสือหรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนการตีพิมพ์ และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับ
การตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น
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การนับจํานวนอาจารย์และนักวิจัย ให้นับอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 คน
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6 - 9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน
- กรณีมีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนํามานับได้
7.3.8 การคํานวณผลการดําเนินงาน 3 ปี
7.3.8.1 ระดับคณะ
นําผลการดําเนินงานของคณะเป็นรายปีมาใช้ในการคํานวณ โดยใช้สูตรการคํานวณ ดังนี้
ตัวตั้งของปีที่ 1 + ตัวตั้งของปีที่ 2 + ตัวตั้งของปีที่ 3
ตัวหารของปีที่ 1 + ตัวหารของปีที่ 2 + ตัวหารของปีที่ 3
7.3.8.2 ระดับสถาบัน
นําผลการดําเนินงานของทุกคณะเป็นรายปีมาใช้ในการคํานวณ โดยใช้สูตรการคํานวณ
ดังนี้
ตัวตั้งของปีที่ 1 (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวตั้งของปีที่ 2 (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวตั้งของปีที่ 3 (ผลรวมทุกคณะ)
ตัวหารของปีที่ 1 (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวหารของปีที่ 2 (ผลรวมทุกคณะ) + ตัวหารของปีที่ 3 (ผลรวมทุกคณะ)

การคํานวณค่าคะแนน
การใช้สูตรการคํานวณค่าคะแนน ให้คํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใช้ผลการ
ดําเนินงานที่กําหนดเป็น 5 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนน เป็นตัวเทียบในการคํานวณค่าคะแนน ดังนี้
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเป็น 5 คะแนน

x5

7.4 รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
7.4.1 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนด
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และ
ผลกระทบได้ดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ประกอบด้วย 6 ด้าน 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(ก) ด้านคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้
(ข) ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
(ค) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้
(ง) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้
(จ) ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
(ฉ) ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้
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ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต
ด้านคุณภาพบัณฑิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
และจํานวนตรง ตามแผนการรับนักศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และ
สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งได้ตาม
คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน กล่าวคือ เป็นผู้ใช้ภาษาได้ดี ถูกต้อง ประพฤติดี มีกริยามารยาทดี มี
รสนิยมดีคิดตรึกตรองได้ถ่องแท้ เจริญงอกงามเพราะความใฝ่รู้และสามารถแปลความคิดเป็นการกระทํา
ได้สําเร็จเป็นผู้เรืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้ มีทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและ
นักวิชาชีพขั้นสูง มีทักษะในการวิจัย และมีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและ
สังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ
ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้
1
2
3
4

ชื่อตัวบ่งชี้

นําหนัก
(คะแนน)
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
5
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
5
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
5
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
5

หน้า 128

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คําอธิบาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ
ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภท
ที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเรื่องเรื่องการมีงานทํา (อย่างน้อยร้อยละ ๗๐)

วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อย
ละ 70และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ําโดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา
4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คําอธิบาย
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ
Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด
ครอบคลุมอย่างน้อย5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจน
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตกรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจาก
กรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องทําการประเมินครบทุกด้าน
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
2.1 จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน)
- จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
- จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
- ร้อยละของผูต้ อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ ําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2 จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน)
- จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
- จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท
- ร้อยละของผูต้ อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ ําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท
2.3 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
2.4 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.5 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินต่อจํานวนบัณฑิตทั้งหมด (อย่างน้อยร้อยละ 20)
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วิธีการคํานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จ การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
โดยมีข้อมูล ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถาม
ที่เผยแพร่โดย สมศ.
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คําอธิบาย
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนัก
วิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือ
บทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์
การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper)และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI)หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร 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 Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของ สมศ.
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ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3.1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน)
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก.
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ข.
3.2 จํานวนรวมบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
- จํานวนงานวิจัยที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ําหนัก 0.25)
- จํานวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(proceedings) (ค่าน้ําหนัก 0.50)
- จํานวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(proceedings) (ค่าน้ําหนัก 0.75)
- จํานวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.75)
- จํานวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.00)
3.3 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
- จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ําหนัก 0.125)
- จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.25)
- จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ําหนัก 0.50)
- จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ค่าน้ําหนัก 0.75)
- จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.00)
3.4 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
X 100
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

หมายเหตุ นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.50
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
0.75
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
1.00
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
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กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณา
ด้วย
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 เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปี
ตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ําหนักของบทความ
วิจัยแต่ละชิ้น
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงาน
หรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ําหนัก
ของการเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คําอธิบาย
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญ
ของคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถ
ด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการ
และนักวิชาชีพขั้นสูง
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper)และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบรูณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสารSJR (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 หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของ สมศ.
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
X 100
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
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เกณฑ์การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
0.25
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
0.50
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
0.75
มี ก ารตี พิ มพ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ
วารสารSJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
1.00
มี ก ารตี พิ มพ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ
วารสารSJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ
Scopus
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*
0.125
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณา
ด้วย
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 เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศหมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ ได้ รับ การตี พิ มพ์ ใ นระดั บ ชาติ ห รือ นานาชาติ รายปี ตามปี การศึ ก ษาหรื อ ปี ปฏิ ทิน ที่ต รงกั บ ปี
การศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ําหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการดําเนินงาน
ตามพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดเน้นเฉพาะโดยมี
การดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์และงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นนวัตกรรมที่นําไปสู่การสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่เรืองปัญญา มีคุณธรรมและ
ความเชี่ยวชาญสูงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่และขยายพรมแดนของ
ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง ทั้งการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น
ถ้าสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องสร้างความเข้มข้นเชิงวิชาการ สร้างผลงานที่มีคุณภาพสูง
และสร้างการยอมรับในแวดวงวิชาการ ควรเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ หากเป็นงานวิจัยและพัฒนาก็ต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช้
ประโยชน์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้จริง รวมทั้งนักวิจัยสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้ความรู้ใน
การพัฒนา เป็นการเรียนรู้ที่สั่งสมและถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้ ประเด็นสําคัญก็คือไม่ว่างานวิจัยพื้นฐานหรือ
งานวิจัยประยุกต์ก็ต้องเป็นงานวิจัยแท้ คือการมีผลเป็นการเรียนรู้ สั่งสมองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้นั้นๆ ได้ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถของคนไทยสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประเทศสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ สังคมความรู้แห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งภูมิปัญญา อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้และใฝ่รู้
ตลอด และวัฒนธรรมการใช้ความรู้ในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตังบ่งชี้
5
6
7

ชื่อตัวบ่งชี้
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

น้ําหนัก
(คะแนน)
5
5
5
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คําอธิบาย
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวน
ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper)และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสารSJR (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 หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของ สมศ.
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ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
5.1 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
- จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (คน)
- จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (คน)
- จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ (คน)
- จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (คน)
- จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (คน)
- จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ (คน)
5.2 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจําและนักวิจัย รวมลาศึกษาต่อ)
- จํานวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.25)
- จํานวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(ค่าน้ําหนัก 0.25)
- จํานวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ําหนัก 0.25)
- จํานวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ.
(ค่าน้ําหนัก 0.50)
- จํานวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.
(ค่าน้ําหนัก 0.75)
- จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category
ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ําหนัก 1.00)
- จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category
ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ําหนัก 1.00)
- จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category
ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ําหนัก 1.00)
- จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category
ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ําหนัก 1.00)
- จํานวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI
(ค่าน้ําหนัก1.00)
- จํานวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล
Scopus (ค่าน้ําหนัก 1.00)
5.3 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
- จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ําหนัก 0.125)
- จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.25)
- จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ําหนัก 0.50)
- จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ค่าน้ําหนัก 0.75)
- จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.00)
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เกณฑ์การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
มีการตีพิมพ์ในรายการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
0.50
มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ.
0.75
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (Sclmago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ที่
ตี พิ ม พ์ หรื อ มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ใ น
ประกาศของ สมศ.
1.00
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (Sclmago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ที่
ตี พิ ม พ์ หรื อ มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ใ น
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus
กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
0.125
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณา
ด้วย
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 เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศหมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
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วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 คะแนน
20
20
10

การคิดคะแนนระดับคณะ ให้นําคะแนนที่คิด ได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ยและการคิด
คะแนนระดับสถาบันให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา
พร้อมชื่อเจ้าของบทความปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่า
น้ําหนักของแต่ละบทความวิจัย
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่
เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัดหรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และ
ค่าน้ําหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์
3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 : งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
คําอธิบาย
การวิ จั ย เป็ น พั น ธกิ จ หนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาการดํ า เนิ น การตามพั น ธกิ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์สู้การนําไปใช้ใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ ประจํา และนั กวิ จั ย ประจํ า ที่ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ใ นการแก้ปั ญหาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ที่ร ะบุไ ว้ ใ น
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถ
นําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์
และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการ
รับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้
1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
ในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข
ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นต้น
3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ เช่น งานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่นํา ไปสู่การพัฒนาสิ่ง
ประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการ
ประเมินไว้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํา งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการ
รับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นํา ไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้
ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้
นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของ
การใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน
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ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนรวมของงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ (ชิ้นงาน)
จํานวนรวมของงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (ชิ้นงาน)
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีที่นําไปใช้
ประโยชน์ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
ในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข
ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นต้น
- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการ
ประเมินไว้
2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
คําอธิบาย
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย
การปฏิบัติจริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า
ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ
(Book)ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่
สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทํา
ในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน
- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนอง
เนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อ เผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือ
ผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและ
ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
หนังสือหรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการ
ตีพิมพ์ และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการ
ตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.25)
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.50)
ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (ค่าน้ําหนัก 0.75)
ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ําหนัก 1.00)
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
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เกณฑ์การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0.50
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด
1.00
ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
x 100
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มี
คุณภาพของอาจารย์ประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อ
เจ้าของผลงานปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่
รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ําหนักของผลงานวิชาการแต่ละ
ชิ้น
2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่
ลาศึกษาต่อ
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ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการให้บริการ
วิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการ
ใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ
อาทิ การให้คําปรึกษา การศึกษา วิจัยค้นคว้า เพื่อแสวงหาคําตอบให้กบั สังคม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นต่างๆการจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง บริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้
สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่าด้วยสํานึกความรับผิดชอบของความเป็นสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในฐานะเป็นที่พึ่งของสังคม หรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้
หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การให้บริการทางวิชาการโดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องอันก่อให้เกิด ความมั่นคง ความเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการ และวิชาชีพ
ในการตอบสนอง ชี้นํา และเตือนสติสังคมของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชีท้ ี่
8
9

ชื่อตัวบ่งชี้
ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

น้ําหนัก
(คะแนน)
5
5

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 : ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
คําอธิบาย
การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของ
ชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็น
การบริการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนํา ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนา
หรือ บรูณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร
เป็นต้น
การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ
1. การพัฒนาการเรียนการสอน
2. การพัฒนาการวิจัย
ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้องมีทั้ง
สองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน
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ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
จํานวนโครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย

วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย
x 100
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดย
อาจไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสู่การ
เปิดรายวิชาใหม่
2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และ
โครงการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะ
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัยก็ได้
3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการ
ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
คําอธิบาย
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบัน
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทําให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์
มาตรฐาน

1

2

คะแนน
3

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

4

5

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชน
หรือองค์กรได้เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้าง
ประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร
5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้
หมายเหตุ สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป สามารถใช้
โครงการ/กิจกรรมใหม่ที่ปรากฎอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ
บริหารธุรกิจว่าเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดย สมศ. จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า
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ง. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง สถานศึกษามีการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวั ฒนธรรมของชาติโดยเห็นถึ ง ความสํา คัญ และคุ ณ ค่าเรื่ องศิล ปะและวัฒนธรรมที่ จํา ต้องปลู กฝั ง
ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดีงาม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
อย่างมีรสนิยมให้เกิดในจิตสํานึกและในวิถีชีวิต มีความเชื่อมั่นในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ๆ สถานศึกษาจึงมี
นโยบายและการดําเนินงานทั้งในระดับบุคคล และสถาบัน โดยมีระบบและกลไกเป็นหน่วยส่งเสริม
สนับสนุนในลักษณะโครงการและส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้วิถีชีวิตและบรรยากาศ ใน
มหาวิทยาลัยน่าอยู่มีชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีรสนิยม และสามารถอยู่ในสังคมด้วยความเข้าใจ มีน้ําใจอย่างมี
ความสุข
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่
10
11

ชื่อตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

น้ําหนัก
(คะแนน)
5
5
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
คําอธิบาย
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็น
พันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา
และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้
ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์
มาตรฐาน

1

2

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน
3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

4

5

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสําเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ
เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมินวิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น
5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบัน
หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คําอธิบาย
ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี
ลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา
ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษา
และสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
(สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ 1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 2) สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 3) ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ 4) การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ (ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)

ประเด็นการพิจารณา
1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีสว่ น
ร่วมอย่างสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์
มาตรฐาน

1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน
3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สถานศึกษาดําเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา
2. โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงรายละเอี ย ดที่ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของ
ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด
สุขอนามัยและความสวยงาม
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4
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หมายเหตุ 1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่
แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีระบบ
การบริหารและการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
เอกภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กําหนดไว้ โดยมีคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ
ทําหน้าที่กํากับดูแลนโยบายการดําเนินงานตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและ
ทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้นักศึกษา และบุคลากรทุกคน รวมทั้งกํากับติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่กําหนด มีการเผยแพร่
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ และการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่
ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)หลักการตอบสนอง
(Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส(Transparency)
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม(Rule
of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่
12
13
14

ชื่อตัวบ่งชี้
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
การพัฒนาคณาจารย์

น้ําหนัก
(คะแนน)
5
5
5
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ
คําอธิบาย
คณะกรรมการประจํ า คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป็ น องค์ ก รหลั ก ของสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบ
กลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถาน
ศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน
การประเมิ น ผลความสํ าเร็ จ ในการปฏิ บัติ ตามบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการประจํ าคณะ
บริหารธุรกิจจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนิน งาน ตามมติการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะบริหารธุรกิจอุดมศึกษา
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่า คะแนนผลการประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานของคณะกรรมการประจํา คณะบริ หารธุ รกิ จ
(คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5ประเด็นดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติของสถานศึกษา
2. คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ
ระเบียบ
3. คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา
5. คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10
ประเด็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เอกสารหรือหลั กฐานที่ แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็ นที่ กําหนดในเกณฑ์การให้
คะแนน
หมายเหตุ เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
คําอธิบาย
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล
สําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุ ณ ภาพของการบริ ห ารงานตามนโยบายของคณะกรรมการประจํ า คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ อุ ด มศึ ก ษา
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน

ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ
แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาได้กําหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินงาน
สําคัญ เช่นระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ
โดยเฉพาะ การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นมติคณะกรรมการประจํา
คณะบริหารธุรกิจ
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถานศึกษา ที่กําหนดให้มีระบบการ
ประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจแต่งตั้งและมีการดําเนินงาน
ตามระบบนั้น
5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
หมายเหตุ
1. ระดับสถาบัน ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี
2. ระดับคณะ ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์
คําอธิบาย
คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความ
สําเร็จของสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทําให้สถานศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพ
อาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 0)
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 2)
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก 5)
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 1)
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 3)
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก 6)
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 3)
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 5)
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก 8)
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด

เกณฑ์การพิจารณา
กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1
รองศาสตราจารย์
3
ศาสตราจารย์
6

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2
3
5
8

5
6
8
10

วิธีการคํานวณ
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี้
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
2. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ
การศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการ
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
- คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามเกณฑ์ของ สกอ.
และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ.
ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องแสดง
ความมีมาตรฐานและคุณภาพด้วยการเป็นประชาคมแห่งการสร้างความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มี
ขีดความสามารถในการค้นคว้าวิจัยสร้างความรู้ใหม่ทั้งเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
อุดมศึกษาไทยยังต้องแสดงความเป็นอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้อุดมศึกษาไทยต้องมีความ
เป็นเลิศที่ใช้การได้ในสังคมแห่งการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพอย่างต่อ
เนื่องซึ่งจะนําอุดมศึกษาไทยไปสู่อุดมศึกษาสากล ดังนั้นการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเป็นการประกัน
คุณภาพเพื่อความรู้สู่ความเป็นเลิศและการประกันคุณภาพเพื่อผู้เรียน หัวใจของระบบการประกันคุณภาพ
ที่ดี คือ การใช้ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพในการสร้างประชาคมที่มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้
และตรวจสอบการทํางานของตนเองเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งจะนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็น
พลวัต เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเผยแพร่ข่าวสารทั่วทั้งสถาบัน พร้อมกับมีการกําหนดมาตรฐาน
การทํางานทุกด้านแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการทํางานได้ทุกขั้นตอน มีกลไกรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อนําข้อคิดความเห็นจากทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมมาใช้ในการกํากับแนว
ทางการประกันคุณภาพของสถาบันอย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกันก็พึงให้อิสระแก่หน่วยงาน
ภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละหน่วยงานด้วยระบบประกันคุณภาพ
ภายในโดยทั่วไป ประกอบด้วย ระบบแรก คือ ระบบการพัฒนาคุณภาพซึ่งประกอบด้วยการกําหนด
มาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและการจัดการกระบวนการและการ
ควบคุมคุณภาพ ระบบที่สอง คือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเร่งรัดให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด และระบบที่สาม คือ ระบบการประเมินภายในและกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ การประกันคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถาบันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดย
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากต้นสังกัด ทั้งนี้การประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่ วนหนึ่ง ของกระบวนการบริ หารการศึก ษาเพื่ อนําไปสู่ การพั ฒนาคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่
15

ชื่อตัวบ่งชี้
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

น้ําหนัก
(คะแนน)
5

หน้า 156

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
คําอธิบาย
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุ
ไว้ว่า“...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้น
สังกัดกําหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพ
การดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทําการประเมินใหม่
ตารางข้อมูลพื้นฐาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด

ผลการดําเนินงานปี 2555

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยต้นสังกัด
หมายเหตุ กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุก
ตัวที่กําหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมา
ใช้แทน
6.4.2 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
บริหารธุรกิจ
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

16

ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

17

น้ําหนัก
(คะแนน)
5
5
5
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
คําอธิบาย
อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
บริหารธุรกิจ
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.1 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
อัตลักษณ์ มทรก. “บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน”
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดย
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
ผลการประเมินของผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕)

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์
มาตรฐาน
1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน
3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับ
อัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
หมายเหตุ
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
บริหารธุรกิจ
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
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การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อย
ร้อยละ 20)

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ์
และแผนการปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
บริหารธุรกิจ
2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะบริหารธุรกิจ
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
บริหารธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน
4. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
หมายเหตุ “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ โดย
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
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2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการคํานวณและการรายงาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อย
ร้อยละ 20)

หน้า 161

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 17 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
เอกลักษณ์ มทรก. “เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Technology)”
คําอธิบาย
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็น
หนึ่งของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์
มาตรฐาน

คะแนน
1
2
3
4
5
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
บริหารธุรกิจ
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
บริหารธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น
หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจน
ถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
4. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่
เกี่ยวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
หมายเหตุ
1. เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ได้ ทั้งนี้
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
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3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการผลการ
ประเมิน จะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
6.4.3 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดง
ถึงความเป็นผู้ชี้นําสังคม อาทิ การรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็น
แบบอย่างการสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคม
อาเซียน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความ
ประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมอาทิ ความขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น
ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่
18

ชื่อตัวบ่งชี้

ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน (สุขภาพ)
ตัวบ่งชี้ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบัน (จิตสาธารณะ)

น้ําหนัก
(คะแนน)
5
5
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18 : ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชี้ สมศที่ 18.1 : ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
(สุขภาพ)
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.2 : ผลการชี้นําป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่2ภายนอกสถาบัน
(จิตสาธารณะ)
คําอธิบาย
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมใน
ด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนา
และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
นโยบายรัฐบาลเศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพ
ติด ความฟุ่มเฟือยการแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น
ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคม ที่สถานศึกษาเลือกดําเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ
ประเด็นการพิจารณา 18.1
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ประเด็นการพิจารณา 18.2
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์
มาตรฐาน

1
-

2
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน
3
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

4
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

5
ปฏิบัติได้
4-5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดําเนินงานที่มีประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถานศึกษา มีบทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ
ที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
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4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคมจากการดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของ
สถาบันก็ได้ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการผล
การประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบันผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ
คณะ
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บทที่ 8
การรับรองมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ได้มีการกําหนดการพิจารณาให้การรับรอง
มาตรฐานสถานศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
8.1 การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษารอบสามระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาข้อมูลจากการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงไปสู่การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา ดังนี้
8.1.1 การประเมินระดับตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีคะแนนต่ําสุดคือ 0 และสูงสุดคือ 5 ใช้ผลประเมินของคะแนน
กรรมการมาพิจารณารายตัวบ่งชี้
8.1.2 การประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้
สมศ. กําหนดเกณฑ์ไว้ 2 ข้อ คือ
1) คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 1 - 11 มีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และ
2) คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกตัวรวมกันมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป โดยใช้ทศนิยม 2
ตําแหน่ง หากทศนิยมตําแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ 0.005 ให้ปัดขึ้น มิฉะนั้นให้ปัดทิ้ง
8.1.3 ความหมายของระดับคุณภาพ
ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวบ่งชี้หรือในภาพรวม สามารถแปลความหมายของระดับ
คุณภาพ ดังนี้
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00
ดีมาก
3.51 – 4.50
ดี
2.51 – 3.50
พอใช้
1.51 – 2.50
ต้องปรับปรุง
0.00 – 1.50
ต้องปรับปรุงเร่มด่วน
8.2 การรับรองมาตรฐานระดับคณะ/เทียบเท่า
ใช้เกณฑ์ 2 ข้อ ใน องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 และแปลความหมายตาม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เกณฑ์มาตรฐานที่ 3
8.3 การรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน
สถาบันจะได้การรับรองเมื่อ
1) ผลประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ 2 ข้อ ในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เกณฑ์
มาตรฐานที่ 2 และ
2) คะแนนผลการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
2.1) สถาบันที่มีจํานวน 1 -3 คณะ ทุกคณะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2) สถาบันที่มีจํานวน 4 - 9 คณะ มีคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้ได้เพียง
1 คณะเท่านั้น
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2.3) สถาบันที่มีคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่าจํานวนตั้งแต่ 10 คณะขึ้นไป มีคณะเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 90 ของจํานวนคณะทั้งหมด
หมายเหตุ หากสถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานแต่มีคณะที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์
ข้างต้นให้เป็นการรับรองมาตรฐานสถาบันแบบมีเงื่อนไข
8.4 การรับรองการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
การรับรองการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1) ดําเนินการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามที่สถาบันแจ้งและปรากฏรายชื่อใน
ฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เท่านั้น ทั้งนี้ สมศ. จะประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งจาก 18 ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. กําหนด
2) ถ้าผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไม่ผ่านเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. จะไม่
รับรองในระดับสถาบัน หากสถาบันการศึกษาพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ของ สกอ. แล้ว สมศ. จึงจะทําการ
ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
3) หากการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นส่วนหนึ่งของคณะจะประเมินรวมกับคณะ หากมิใช่
จะนับเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
4) ถ้ า พบหลั ก ฐานภายหลั ง ว่ า สถาบั น การศึ ก ษามี ก ารจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
นอกเหนือจากที่สถาบันแจ้ง สกอ. นั้น สํานักงานจะประกาศไม่รับรองทั้งสถาบัน กรณีสํานักงานให้การ
รับรองไปแล้วจะดําเนินการถอนการรับรอง
8.5 เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
1) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) กําหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2558 สําหรับสถานศึกษาที่ต้องได้รับการประเมินใหม่ตามข้อ 40 ของกฏกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553 ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2558 เท่านั้น หากมิได้ดําเนินการดังกล่าวให้สํานักงานรายงานต่อคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานต้น
สังกัดแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
2) กรณีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข ให้
สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพส่งให้ต้นสังกัด (พร้อมสําเนาแจ้งมายัง สมศ.) เพื่อ
พิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน โดยกําหนดระยะเวลาให้ต้นสังกัด
สามารถทักท้วงแผนพัฒนานั้นภายในสามสิบวัน หากไม่มีการทักท้วง สถานศึกษาสามารถขอรับการ
ประเมินซ้ําได้ภายในสองปี นับตั้งแต่วันที่สถานศึกษาส่งแผนพัฒนาไปยังต้นสังกัดและ สมศ. หาก
สถานศึกษามิได้ดําเนินการดังกล่าว สํานักงานจะไม่ทําการประเมินซ้ําสําหรับสถานศึกษานั้น และจะ
รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
3) กรณีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข และได้รับ
พิจารณาประเมินซ้ํา จะดําเนินการใน 2 แนวทาง ดังนี้
3.1) กรณีส ถานศึกษาที่ไ ม่ผ่ านเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่ ง ชี้ หรื อประเด็ น การพิ จารณาเชิ ง
ปริมาณให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสาร หลักฐานที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัด มายังสํานักงาน
เพื่อพิจารณาปรับผลการประเมิน โดยสํานักงานจะไม่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลก็ได้
3.2) กรณีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในตัวบ่งชี้หรือประเด็นการพิจารณาเชิง
คุณภาพ สํานักงานจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบก่อนการพิจารณาปรับผลการประเมิน ทั้งนี้การ
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