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คานา
พระราชบั ญ ญั ติ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 กาหนดให้ หน่ วยงานต้ น สั งกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิท ยาลัยราชภัฏสกลนครได้ กาหนดให้งานประกันคุณ ภาพการศึกษา
สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้ใช้กรอบ
และแนวทางในการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายใน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการ
พัฒ นาการประกันคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอขอบคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพั ฒนาและวางระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติและวิวัฒนำกำร
ที่ตั้ง เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธำตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพ ท์ / โทรสำร 0 – 4274 – 3682 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จัด ตั้งขึ้น เป็ น คณะเมื่ อ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง
ประกอบด้วยโปรแกรมวิชำหลัก 2 โปรแกรมวิชำ คือ โปรแกรมวิชำเกษตรศำสตร์ และโปรแกรมวิชำคหกรรม
ศำสตร์ ทั้งสองโปรแกรมวิชำ มีหลักวิชำที่ให้ควำมรู้สอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปธรรมได้อย่ำงมำกที่สุดโปรแกรม
วิชำหนึ่ง จึงได้จัดรวมทั้ง 2 โปรแกรมวิชำเข้ำเป็นคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เพื่อจัดกำรศึกษำให้กับท้องถิ่น
ต่อไป และก่อนที่ ทั้งสองโปรแกรมวิชำจะมำรวมกัน ต่ำงมีประวัติควำมเป็นมำที่น่ำสนใจ สร้ำงบุ คลำกรที่ มี
ชื่อเสียงและมีคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นมำเป็นเวลำยำวนำนและเป็นที่ภำคภูมิใจของท้องถิ่นดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝึกหั ดครูสกลนคร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชำหลำยหมวดวิชำ
ด้วยกัน และหนึ่งในหมวดวิชำนั้นคือ หมวดวิชำคหกรรมศำสตร์ มีครู อำจำรย์ประมำณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซึ่ง
เดิมวิช ำในหมวด คหกรรมศำสตร์ ได้จั ดเป็น วิช ำพื้ นฐำนชื่อวิช ำอำหำร และโภชนำกำร ในระดับ ป.กศ.สู ง
ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชำหนึ่งคือ หมวดวิชำเกษตร เริ่มเปิดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อำจำรย์เพียง 1 คน ต่ อ มำ
พ.ศ. 2513 มีอำจำรย์เพิ่มเป็น 3 คน จำกนั้นโรงเรียน ฝึกหัดครูสกลนคร เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยำครูสกลนคร
ในปี พ.ศ. 2514 วิทยำลัยครูสกลนคร ได้ทำกำรเปิดสอนวิชำเอกเกษตรศำสตร์ในระดับ ป.กศ.สูง
ที่เรียกว่ำ ป.กศ.สูงเกษตร เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษำมำจำกวิทยำลัยครูทั่วประเทศ มำศึกษำต่อที่
วิทยำลัยครูสกลนคร เมื่อจบกำรศึกษำระดับ ป.กศ.สูง จะได้ออกไปเป็นครู ที่มีประสิทธิภำพต่อไป ต่อมำในปี
พ.ศ. 2529 ทุ กหมวดวิช ำ พัฒ นำเป็ น ภำควิช ำ จึงเกิดภำควิชำคหกรรมศำสตร์ , ภำควิช ำเกษตรศำสตร์ ซึ่ง
ดำเนินกำรสอนในระดับอนุปริญญำ และปริญญำตรี เช่นเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2542 สำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ ได้กำหนดให้แต่ละสถำบันรำชภัฏ มีแนวทำงในกำร
พัฒนำสถำบันและให้โอกำสในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมมำกขึ้น โดยมีกำรจัดหน่วยงำนใหม่เกิดขึ้น คือ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร กำรก่อตั้งขึ้นจำกกำรรวมภำควิชำเกษตรศำสตร์และภำควิชำคหกรรมศำสตร์ เป็น
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำบัน ลงวันที่ 27
กันยำยน 2542 ทำหน้ำที่งำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทำกำรผลิตบัณฑิตสำขำเกษตรศำสตร์และคหกรรมศำสตร์
ทั้งในระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี
ในปี พ.ศ. 2549 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน 4 สำขำวิชำ คือ สัตว
ศำสตร์ พื ช ศำสตร์ กำรประมง เทคโนโลยีกำรอำหำร โดยมีห ลั กสู ต รวิทยำศำสตรบั ณ ฑิตที่ เปิด สอน 4
หลักสูตร คือ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร สำขำวิชำ
เทคนิคกำรสัตวแพทย์ และสำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรเกษตร
ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรจัดกำรเรียนกำรสอน หลั กสูตรวิท ยำศำสตรบั ณ ฑิ ต
จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีกำรเกษตร เทคนิคกำรสัตวแพทย์ พืชศำสตร์ และวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ก ำรอำหำร สอนร่ ว มกับ คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 2 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รครุศ ำสตรบั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ และ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
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ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต จำนวน 6 หลักสูตร โดยได้
ปรับ ปรุงหลั กสู ตรที่เป็ น แขนงจำกหลั กสูต รเทคโนโลยีกำรเกษตร จำนวน 3 หลั กสู ตร ได้แก่ บริห ำรธุรกิจ
กำรเกษตร กำรประมง และ สัตวศำสตร์ และปรับปรุงหลักสูตรจำก ปี พ.ศ. 2555 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
เทคนิ คกำรสั ตวแพทย์ พืช ศำสตร์ และวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร สอนร่วมกับคณะครุศำสตร์
จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ และ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์

1.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธำน จุดเน้น
ปรัชญำ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม นำควำมรู้ ควบคู่กำรวิจัยให้เป็นฐำนกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเป็นสถำบันกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่นสู่ระดับสำกล
ค่ำนิยมหลักองค์กร
“ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำหน้ำที่ อย่ำงมีควำมสุข” (4 H’s, ประกอบด้วย Head, Heart and
Hand for Healthy Organization)
Head หมำยถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทำงร่วมกัน
Heart หมำยถึง มีจิตวิญญำณร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมำยถึง ร่วมทำ ร่วมทำหน้ำที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภำรกิจองค์กร
Healthy Organization หมำยถึง องค์กรสุขภำพดี องค์กรแห่งควำมสุข
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและคุณธรรม
2. กำรพัฒนำกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
3. กำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. บริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ระดับสำกล
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : 1.1 นักศึกษำบัณฑิตและประชำชนได้รับกำรพัฒ นำศักยภำพและ
ทักษะวิชำชีพตำมมำตรฐำน
1.2 บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
1.3 อำจำรย์ ได้ รั บ กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพทั้ งด้ ำนคุ ณ วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรและสมรรถนะวิชำชีพ
กลยุทธ์ : 1.1.1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21
1.1.2 พัฒนำหลักสูตร
1.2.1 : สนับสนุนและ
1.3.1: กำรส่งเสริมให้อำจำรย์และนักวิจัยมีควำมเป็นมืออำชีพ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : 2.1 ท้องถิ่นมีองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ถ่ำยทอดสู่กำร
พัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
2.2 มีผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ที่มีคุณค่ำต่อสังคมและได้รับกำร
ยอมรับในระดับสำกล
2.3 เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ศำสตร์หลำกหลำยแขนงทั้งองค์ควำมรู้ระดับ
ท้องถิ่นและระดับสำกลและดำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ : 2.1.1 พัฒนำองค์ควำมรู้ ทุกระดับสู่กำรรับใช้สังคม
2.2.1 พัฒนำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
2.3.1 บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์กับกำรรับใช้สังคม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : 3.1 มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีคุณภำพเป็นไปตำมหลักธรร
มำภิบำล
3.2 บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีศักยภำพสูงขึ้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กลยุทธ์ : 3.1.1 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ
3.2.1 พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน

1.3 เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
เอกลักษณ์
“เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทำงกำรเกษตร”
อัตลักษณ์
“มีทักษะวิชำชีพ มีคุณธรรม พร้อมพัฒนำตนสู่กำรเปลี่ยนแปลง”
คำนิยำม
ทักษะวิชำชีพ : บัณฑิตมีควำมรู้และทักษะวิชำชีพพร้อมปฏิบัติงำน
มีคุณธรรม : บัณฑิตมีควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคม
พร้อมพัฒนำตนสู่กำรเปลี่ยนแปลง : บัณฑิตมีงำนทำและสำมำรถทำงำนได้หลำกหลำย
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มุ่งดำเนินงำนและปฏิบัติภำรกิจในฐำนะ
สถำบันอุดมศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นมุ่งควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรบนพื้นฐำนแห่งคุณธรรมจริยธรรมร่วมชี้นำ
พัฒนำท้องถิ่นและสังคม โดยมีลักษณะ ดังนี้
1) ควำมรู้
2) ทักษะกำรคิด
3) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4) ทักษะกำรวิเครำะห์และกำรสื่อสำร
5) กำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม
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1.4 ภำระหน้ำที่ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
1. แสวงหำควำมรู้เพื่อสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร บนพื้นฐำนของภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย
และภูมิปัญญำสำกล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม สำนึกในควำมเป็นไทย มีควำมรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง กำร
ผลิตบัณฑิตดังกล่ำว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภำพสอดคล้องกับแผนกำรผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ ควำมสำนึก และควำมภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชำติ
4. เรีย นรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้ นำศำสนำและนักกำรเมืองท้องถิ่นให้ มี
จิตสำนึกประชำธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. ประสำนควำมร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
6. ศึกษำและแสวงหำแนวทำงพัฒนำเทคโนโลยีพื้นบ้ำนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมำะสมกับกำร
ดำรงชีวิต และกำรประกอบอำชีพของคนในท้องถิ่ น รวมถึงกำรแสวงหำแนวทำงเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำร
กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
7. ศึกษำ วิจัย ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชดำริในกำรปฏิบัติภำรกิจ
ของคณะเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น

1.5 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
1.5.1 วัตถุประสงค์ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของ
ท้องถิ่น สังคม ประเทศ และระดับสำกล
1. เพื่อสร้ำงควำมยอมรับของท้องถิ่นและสังคมที่มีต่อคุณภำพบัณฑิตของคณะ
2. เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของคณะให้เข้ำสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดควำมตื่นตัวต่อกำรพัฒนำระบบ กลไกกำรบริหำรและกำรจัดกำรตลอดจน
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะ
4. เพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกสำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)
1.5.2 นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้กำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มีควำมสอดคล้อง
กับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
นโยบำยข้อ 1 เร่งรัดให้มีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วยมำตรฐำน
กำรส่งเสริมกำรควบคุมกำรตรวจสอบและกำรประเมินผลคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำกำรบริหำรและกำรจัดกำร
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แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. ให้ มี กำรก ำหนดควำมรู้ พื้ น ฐำนและคุ ณ ลั กษณะที่ ส ำคั ญ และจ ำเป็ น ของนั กศึ กษำ
โดยเฉพำะด้ำนภำษำ ควำมถนัดในสำขำวิชำ คุณธรรมและจริยธรรม
2. ให้มีหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรค้นหำควำมรู้ กำรคิด
กำรวิเครำะห์กำรปฏิบัติกำรภำคสนำมเพิ่มเติม จำกควำมรู้พื้นฐำนในทุกสำขำวิชำ
3. ให้มีกำรกำหนดมำตรฐำนภำรกิจของอำจำรย์ ตำมพันธกิจของคณะ
4. ให้ มีกำรกำหนดกิจกรรมและเกณฑ์กำรพัฒ นำอำจำรย์และบุคลำกรของคณะอย่ำง
ต่อเนื่อง
5. ให้มีกำรกำหนดเกณฑ์กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ กำรบริหำร และกำร
จัดกำร
6. ให้มีกำรกำหนดเกณฑ์พื้นฐำนเกี่ยวกับห้องเรียนปฏิบัติกำร ห้องสมุด ตำรำเรียน สื่อ
กำรเรียน ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำหรับแต่ละสำขำวิชำ
7. ให้ พั ฒ นำระบบข้อมู ล กำรศึกษำในคณะฯ เพื่อ ใช้เป็น เครื่องมือ ในกำรพั ฒ นำ กำร
จัดกำรศึกษำ กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรวิจัย และกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชนให้มีกำรพัฒนำตัวชี้วัดใน
กำรประเมินสำขำวิชำ หน่วยงำนและกำรประเมินคณะ
8. ให้มีวิธีส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรบริหำร
และจัดกำร
9. ให้คณะรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำต่อสภำมหำวิทยำลัย
และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพมหำวิทยำลัย ตำมลำดับทุกสิ้นปีกำรศึกษำ
นโยบำยข้อ 2 เร่งรัดให้มีกลไกในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในทุกระดับ
แนวทำงดำเนินกำร
1. ให้แต่งตั้งกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2559 เพื่อทำหน้ำ
ที่พัฒนำระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรกำหนดหลักกำรและแนวปฏิบัติในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ตลอดจนกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
2. ให้มีกำรประเมินกำรทำงำนของอำจำรย์ตำมมำตรฐำนภำรกิจ
3. ให้มีกำรประเมินมหำวิทยำลัย ประเมินหน่วยงำน และประเมินสำขำวิชำอย่ำงต่อเนื่อง
4. ให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรติดตำมประสำนงำน ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้กำร
พัฒนำระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. นำข้อมูลเกี่ยวกับคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยไปใช้ในกำรพิจำรณำให้กำร
สนับสนุนด้ำนงบประมำณและทรัพยำกรต่ำงๆ แก่มหำวิทยำลัย
6. ให้มีกำรจัดทำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
นโยบำยข้อ 3 เร่งดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ โดยระยะเริ่มแรกให้มุ่งเน้น
คุณภำพบัณฑิต กำรบริหำรและกำรจัดกำร
แนวทำงดำเนินกำร
1. ให้มีกระบวนกำรติดตำมผลสำเร็จกำรศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อนำข้อมูลมำใช้ใน
กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
2. ให้กำหนดแนวทำงช่วยเหลือนักศึกษำที่มีปัญหำด้ำนกำรเรียน เศรษฐกิจและ
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กำรปรับตัว
3. ให้ปลูกฝังวัฒนธรรมกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์ และนักศึกษำในกิจกรรม
วิชำกำรและกำรบริหำรของคณะ
4. ให้มีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ระหว่ำงอื่นคณะ
5. ให้มีกำรกำหนดปรัชญำ เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ตลอดถึงตัวชี้วัดพฤติกรรมใน
กำรพัฒนำ กำรบริหำรและกำรจัดกำร
6. พัฒนำระบบกำรวำงแผน และกำรจัดสรรงบประมำณ ในรูปแบบแผนงำนให้ชัดเจน
7. พัฒนำระบบเครือข่ำย และระบบข้อมูลในกำรบริหำรที่มีกำรนำระบบเทคโนโลยีมำใช้
อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
8. ให้มีกำหนดมำตรฐำนอัตรำกำลังให้สอดคล้องกับภำรกิจ
9. ปรับปรุงระบบกำรเข้ำสู่ตำแหน่งบริหำรในระดับต่ำง ๆ ให้เอื้อต่อกำรประกันคุณภำพ
นโยบำยข้อ 4 เร่งรัดให้มีกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงคณะกับบุคคล องค์กร และหน่วยงำน
ภำยนอกมหำวิทยำลัย และกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร
แนวทำงดำเนินกำร
1. ส่งเสริมให้มีเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในคณะ และกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร
2. ให้มีคณะกรรมกำรที่ปรึกษำประจำสำขำวิชำ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำ
3. ให้ มีคณะกรรมกำรกำรประเมิ นคุณ ภำพระดับคณะ ซึ่งประกอบด้ว ยบุคคลทั้ ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อตรวจสอบ กำกับดูแล พร้อมทั้งให้คำปรึกษำแก่คณะวิชำในกำรดำเนิน
ภำรกิจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ
4. ให้มีคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินผลระบบ และกลไกกำรประกันคุณภำพ
ในคณะ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ที่ผ่ำนกำรอบรมงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
5. ให้มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรต่ำง ๆ รวมทั้งมหำวิทยำลัยอุดมศึกษำอื่น
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ เพื่อพัฒนำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ
นโยบำยข้อ 5 ส่งเสริมให้มีกำรนำข้อมูลข่ำวสำรและผลจำกกิจกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของคณะ มำเผยแพร่ต่อสังคมภำยนอก
แนวทำงดำเนินกำร
1. จัดทำข้อมูลเผยแพร่ข่ำวสำรและผลงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะใน
รูปแบบเวปไซต์คณะ เป็นต้น เพื่อให้ทรำบถึงมำตรฐำนกำรศึกษำของคณะ
2. จัดทำข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียน นักศึกษำและผู้ปกครอง
ในท้องถิ่นใช้ประกอบกำรพิจำรณำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
นักศึกษำ ผู้ปกครอง และท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
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1.5.3 แนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
จำกนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้ง 5 ข้อ ดังกล่ำวแล้วนั้นได้พิจำรณำ กำหนดแนว
ปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัยนอก จำกนั้น อำจต้องมีกำรแต่งตั้งรองหัวหน้ำหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่
สำหรับรับผิดชอบงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของแต่ละหน่วยงำนระดับคณะ และสำขำวิชำ
2. กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำหลักสูตรรวมถึงแนวทำงกำรดำเนินกำรผลิตบัณฑิตต่อไป
3. กำหนดมำตรฐำน (หรือปัจจัย) ที่มีผลต่อคุณภำพกำรศึกษำของบัณฑิตรวมถึงตัวชี้วัด
(ตัวบ่ งชี้) ของคุณ ภำพในแต่ล ะมำตรฐำนนั้ น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
4. พัฒนำระบบและกลไกควบคุมคุณภำพของมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยกำหนดไว้
ในข้อ 4 ทั้งในหน่ วยงำนระดับ สถำบัน คณะ สำนัก สถำบัน กอง และสำขำวิช ำ ทั้งนี้ต้องให้ส อดคล้ องกับ
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำน
5. กำหนดมำตรฐำนหรือเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
ซึ่งอำจปรับหรือเพิ่มเติมบำงเกณฑ์ได้ตำมควำมเหมำะสม
6. คณะจัดให้มีกำรเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ หรืออบรมบุคลำกรในมหำวิทยำลัยทุกระดับ
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญและควำมจำเป็นที่จะต้องมีกำรดำเนินกำรควบคุมคุณภำพ
รวมทั้งชี้แจงให้เข้ำใจชัดเจนในขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือร่วมใจที่ดี
7. จัดทำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ
8. หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในระดับคณะ และสำขำวิชำจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
(SAR) เพื่อนำมำสังเครำะห์เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเองในภำพรวมของมหำวิทยำลัย
9. ตรวจสอบและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น กำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในมหำวิ ท ยำลั ย
ทุกหน่วยงำน ทั้งในระดับมหำวิทยำลัย คณะ สำนัก สถำบัน กอง และสำขำวิชำตำมเกณฑ์หรือ มำตรฐำนที่
กำหนดไว้ และสอดคล้องกับภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน
10. จัดทำรำยงำนประจำปีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกหน่วยงำน ทั้งในระดับ คณะ
และสำขำวิชำ

บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
2.1 ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าว มีความส าคัญ อย่างยิ่งต่อการพัฒ นาประเทศทั้งระยะสั้ นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ ทาให้ การประกัน คุณ ภาพการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาเป็ นสิ่ งจาเป็นที่ จะต้องเร่ง
ดาเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกัน
มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง
ทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งสร้ างความมั่ น ใจแก่ สั งคมว่า สามารถพั ฒ นา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขี ด
ความสามารถในการแข่งขันระดับ สากล การพัฒ นาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒ นา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาท าหน้ าที่ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก โดยการประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2549 เพื่อเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดย
ทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
9) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ เมื่อ วัน ที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาได้ป ระกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัด
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การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ด้วยความจาเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในภาพรวม ตามระบบคุ ณ ภาพและกลไกที่ ส ถาบั น นั้ น ๆ ก าหนดขึ้ น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล
3) เพื่ อให้ ภ าควิช า คณะวิช าหรือหน่ ว ยงานเที ยบเท่ าและสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทราบจุ ด แข็ ง
จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควร
ปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล สาธารณะที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ท าให้ มั่ น ใจว่ า สถาบั น
อุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
5) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่
จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด
6 มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ ระบบการประกันคุณ ภาพภายใน ” และ
“ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก” เพื่ อ ใช้ เป็ น กลไกในการผดุ ง รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา
การประกัน คุณ ภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒ นา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมิ นการดาเนิน งานของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณ ภาพตามมาตรฐานที่
กาหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากาหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนิน การอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่ อ สภาสถาบั น หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาและเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ
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5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ.
ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง
(พ.ศ. 2549 - 2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ในการประเมินรอบที่
สามของ สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
หลักการประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมี
ความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการรูปแบบและ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการสาคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้
1) เป็ น การประเมิ น เพื่ อ มุ่ งให้ มี การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ไม่ ได้ มุ่ งเน้ น เรื่ องการตั ด สิ น
การจับผิด หรือการให้คุณให้โทษ
2) ยึ ด หลั ก ความเที่ ย งตรง เป็ น ธรรม โปร่ งใส มี ห ลั ก ฐานข้ อ มู ล ตามสภาพความเป็ น จริ ง
(evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)
3) มุ่ งเน้ น ในเรื่ อ งการส่ งเสริม และประสานงานในลั ก ษณะกั ล ยาณมิ ต รมากกว่าการก ากั บ
ควบคุม
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกาหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตาม
ศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน

2.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็ น กลไกหลั กในการดาเนินการ กล่ าวคือ ให้ มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย
ทั้ ง ก า ร พั ฒ น า ฐ า น ร า ก สั ง ค ม เศ ร ษ ฐ กิ จ ร ว ม ถึ ง ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ ใน ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น
การขับ เคลื่ อนภาคการผลิ ต ในชนบท ท้ องถิ่น และระดับ ประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
อย่างมีนัยสาคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการทางานของอาจารย์ สามารถปรับจานวนของ
บั ณ ฑิ ต ใน ส าข าที่ เป็ น ค ว าม ต้ อ งก ารข อ งสั งค ม ล ด ก ารว่ า งงาน โด ย ที่ ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าใน
กลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้
ระหว่างกลุ่ ม และในระยะยาวการประเมิ น คุ ณ ภาพควรน าไปสู่ ระบบรับ รองวิท ยฐานะ (accreditation) ที่
นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุน
จากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต

- 12 -

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่ าว กระทรวงศึ กษาธิการได้มีประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 กาหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4
กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ากว่าปริญญาตรี จัด
ฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกาลังคนที่มีความรู้ เข้าสู่ ภ าคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบั น สนั บ สนุ น รองรับ การเปลี่ ย นอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม ข สถาบั น ที่เน้น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หมายความถึง สถาบั น ที่เน้ น การผลิ ตบั ณ ฑิ ตระดั บ
ปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับ ภูมิภ าค สถาบัน มีบ ทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้ กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภ าค เพื่อ
รองรับการดารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วย
ก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิช า ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สั งคมศาสตร์ห รือมนุษยศาสตร์
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทาวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบัน
อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจาแนกได้เป็น 2
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ ม ง สถาบั น ที่ เน้ น การวิ จั ย ขั้ น สู งและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยเฉพาะระดั บ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ ปริญญาเอก
และเน้ น การทาวิทยานิ พนธ์และการวิจั ยรวมถึงการวิจัยหลั งปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิ ตบัณ ฑิตที่เป็ น
ผู้นาทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล
มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไก
การประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว

2.4 การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5
ที่ ว่าด้ ว ยการบริ ห ารและการจั ด การศึ กษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุด มศึก ษามี ห น้ าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบั น อุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่ อใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดั บ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และระดั บ หน่ ว ยงาน เพื่ อ น าไปสู่ ก ารก าหนดนโยบายการ
พัฒ นาการอุดมศึกษาของสถาบั นอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทาขึ้นฉบับนี้ได้ใช้ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสาคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่คานึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนาไปใช้กาหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได้
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มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549
ประกอบด้ว ยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้ านคุณ ภาพบัณ ฑิ ต มาตรฐานด้านการบริห ารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3
ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือมาตรฐานที่ 1
คุณ ลั กษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึ กษา
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้ /สังคมแห่ งความรู้ แต่ล ะมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จั ดท ามาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร พ.ศ. 2551 เพื่ อน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีป รัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกาหนดกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่ อเป็ น การประกัน คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ตในแต่ล ะระดับคุณ วุฒิ และสาขา วิช า โดย
กาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5
ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ อุ ดมศึ กษาหลั กเกณฑ์ การขอเปิ ดและด าเนิน การหลั กสู ตรระดับ ปริญ ญาในระบบการ ศึกษาทางไกล
หลั กเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญ ญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณ ภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒ นาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียม
กั น และพั ฒ นาสู่ ส ากลซึ่ ง ท าให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว
และต่อเนื่ องในทุกระดับ การศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้ เห็ นถึงมาตรฐานคุณ ภาพการจัดการศึกษาในระดั บ
อุดมศึกษา
เพื่ อให้ การจั ดการศึ กษาทุ กระดับ และทุ กประเภทมี คุณ ภาพและได้ ม าตรฐานตามที่ ก าหนดทั้ ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ จึง
จาเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลั กเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 2.1
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แผนภาพที่ 2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานด้านการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์
ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์กากับมาตรฐาน
รวมถึงมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู/้ สังคมแห่งความรู้
มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตวั บ่งชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ

2.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทาประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามหลั ก การส าคั ญ 3 ประการ คื อ การให้ เสรี ภ าพทางวิ ช าการ
(academic freedom) ความมี อิ ส ระในการด าเนิ น การของสถาบั น (institutional autonomy) และความ
พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
(accountability)
ต่ อ มาพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้ระบุ ให้ ห น่ วยงานต้นสั งกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุด มศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ และแผนการศึก ษาแห่ งชาติส นั บ สนุ น
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.5.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลั งจากที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ส านั ก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทาหน้าที่กากับดูแลสถาบัน
อุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรั ฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้
จัดทาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระสาคัญของประกาศฉบับนี้ระบุ ให้ทบวงมหาวิทยาลัย
สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบั น อุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีห น้าที่กากับดูแล
สถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกาหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดาเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดทากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2546 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของกฎกระทรวงฉบั บ นี้ ยั งคงไว้ ต ามประกาศทบวง
มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องต่อมาในปี
2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับ
เดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทาหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบ
หรือออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนาผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ งภายในและภายนอกไปปรับ ปรุงคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่างต่อ เนื่ อง นอกจากนี้ ยั งมี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นให้ ระบบการประกัน คุณ ภาพภายในประกอบด้ วย การประเมิ นคุณ ภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณ ภาพ และการพั ฒ นาคุณ ภาพ และกาหนดให้ ห น่ ว ยงานต้ นสั งกัด จัดให้ มีการติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพ
การศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
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2.5.1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ พิจารณา
จากประเด็นต่อไปนี้
1) ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษา โดยคานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่กาหนดไว้
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
2.5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้
1) ให้ ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานหรื อ คณะ
กรรมการที่รับผิดชอบการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒ นา บริหารและติดตามการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัด
การศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อใช้กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบาย
และหลักการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดาเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ
2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์
3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น
5) อุปกรณ์การศึกษา
6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา
7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ทั้ งนี้ ให้ แ ต่ ล ะคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ระบบการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษาตามที่เห็ น สมควร โดยให้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่ งเสริม และ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
2.5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการ ศึกษา
ที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดาเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต้องจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทาง
ข อ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ พ .ศ . 2542 แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม (ฉ บั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545
2.5.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
2.5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับ
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทางานที่เริ่มต้น
จากการวางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนิน
ภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.5.2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเป็นกรอบสาคัญในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุ ด มศึ ก ษา อย่ างไรก็ ต าม ในปั จ จุ บั น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ าง ๆ ยั งต้ อ งด าเนิ น การให้ ได้ ต ามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่ งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภาย นอกของ สมศ.
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น
ตั วบ่ งชี้ เป็ น ข้อ กาหนดของการประกั น คุณ ภาพภายในที่ พั ฒ นาขึ้น ในองค์ป ระกอบ
คุณภาพ 9 ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่
1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
2) การผลิตบัณฑิต
3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4) การวิจัย
5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7) การบริหารและการจัดการ
8) การเงินและงบประมาณ และ
9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
10) องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3 ดี (3D)
11) การดาเนินงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณ ภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงได้
พัฒ นาตัวบ่งชี้ที่สถาบั นอุดมศึกษาจาเป็น ต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินกระบวนการยังได้นาเสนอตัวอย่างแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้ด้วย
เพื่อประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาในการนาตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้
เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐานซึ่งกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมศ.
ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
2.5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสาคัญส่งผลให้การดาเนิ นงานประสบ
ความสาเร็จและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันที่จะต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุก
ระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรื อหน่วยงานนี้ คือ การ
จัดระบบประกัน คุณ ภาพพร้อมทั้งตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ การประเมินคุณ ภาพที่เหมาะสมส าหรับสถาบัน ระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชา
หรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจาเป็นต้องจัดทาคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อ
กากับ การดาเนิ น งาน แต่ที่ส าคัญ คณะกรรมการหรือหน่ว ยงานนี้ ต้องประสานงานและผลั กดันให้ เกิดระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ
2.5.2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และวัดผลดาเนินงานเป็นสิ่งจาเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัดและ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานจะไม่สามารถทาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจน
เป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่
จะส่งผลต่อความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
ตั้งแต่การวางแผน การปฎิบัติงานประจา การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา

2.6 คุณสมบัติ หน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6.1 คุณสมบัติผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6.1.1 คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีประสบการณ์การสอนหรือการทางานภายในมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยหรือเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ประเมิน
2. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้ หรือมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
จัดฝึกอบรม
3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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4. มีความเชื่อมั่นในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีความเข้าใจกระบวนการทางานของสถานศึกษา
2.6.1.2 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารอย่างกัลยาณมิตร
3. มีทัศนะที่กว้างไกล
4. มีความหนักแน่นสุขุมรอบคอบ
5. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์
6. มีความเป็นกลาง
7. มีความสนใจที่จะทาประโยชน์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง
2.6.2 หน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบของคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ
และกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
2.6.2.1 หน้าที่ของประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทากาหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานร่วมกับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยการปรึกษาหารือกับผู้บริหารหน่วยงาน
3. กากับดูแลตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. ประสานงานการประเมินให้สอดคล้องสัมพันธ์กันไม่ซ้าซ้อน โดยเฉพาะกรณีที่มี
การแยกย้ายกันประเมินเฉพาะเรื่อง
5. ร่วมกับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปผลการประเมินเป็นระยะ ๆ
6. เป็นประธานพิจารณาผลการประเมินรวบยอด
7. แจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจาต่อหน่วยงาน
8. ให้คาแนะนาและชี้ประเด็นสาคัญในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแก่หน่วยงาน
9. กากับการจัดทาและส่งรายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง
10. ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน
2.6.2.1 หน้าที่ของคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
1. ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ร่วมกับประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพจัดทากาหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
3. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. ร่วมสรุปผลการประเมินเป็นระยะ ๆ
5. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพ
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6. ร่วมพิจารณาผลการประเมินรวบยอด
7. ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน
2.6.2.2 หน้าที่ของกรรมการและเลขานุการ
1. ติดต่อและประสานการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
2. รับผิดชอบงานเลขานุการและคณะผู้ประเมินคุณภาพ
3. ติดตามการจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
หมายเหตุ : ในกรณีที่มหาวิทยาลัยและผู้ประเมินอนุญาตให้มีผู้สังเกตการณ์ร่วมอยู่ใน
คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ประธานเป็นผู้กาหนดบทบาทของผู้สังเกตการณ์ และให้ประธานแจ้ง
บทบาทของผู้ สังเกตการณ์ แก่ มหาวิทยาลั ย ทราบ โดยขอให้ ผู้สั งเกตการณ์ ยึดถือจรรยาบรรณเช่นเดียวกับผู้
ประเมินคุณภาพ
2.6.3 จรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการตรวจเยี่ยมและการประเมิน
2. ไม่นาความลับของข้อมูลไปเปิดเผย
3. มีความอดกลั้น และยืดหยุ่น
4. มีความยุติธรรม รายงานสิ่งที่ค้นพบตามหลักฐานที่ปรากฏ
5. อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย

2.7 การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ระบุ ว่า “ ให้ ห น่ วยงานต้น สั งกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณ ภาพภายในสถาน
ศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า
“ ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทาหน้าที่พัฒนา
เกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา ”
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน การ
บริ ห ารการศึ ก ษาปกติ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารควบคุ ม ดู แลปั จจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพ
มีการเกณฑ์ วิธีการประเมิน คุณ ภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้ มีการตรวจ
สอบคุ ณ ภาพของสถานศึ กษา ” ตรวจสอบ ติ ดตามและประเมิน ผลการด าเนิ น งานเพื่ อน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ปรับปรุงคุณ ภาพอย่างสม่าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนาเข้า (input)
กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึง่ ต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก
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ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 2.2
แผนภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภายภายนอก
การประเมินคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมินคุณภาพภายนอก

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

รายงานประจาปี

ข้อมูลป้อนกลับ

ติดตามตรวจสอบ
โดยต้นสังกัดทุก
3 ปี

การตรวจเยีย่ ม

รายงานผลการ
ประเมิน

การติดตามผล

ข้อมูลป้อนกลับ

จากแผนภาพที่ 2.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จาเป็นต้องจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อนาเสนอสภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยง
ระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันใน
ทุกองค์ประกอบคุณภาพ

2.8 แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน
ของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ได้กาหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อัน
จะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒ นาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมิน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจาเป็นต้องกาหนดบทบาทหน้าที่
ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
ทั้ ง นี้ สถาบั น ต้ อ งวางแผนจั ด กระบวนการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในให้ เสร็ จ ก่ อ นสิ้ น
ปีการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้
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1) เพื่อให้ สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒ นาการจั ดการ
ศึกษาได้ ทัน ในปี การศึก ษาถัดไปและตั้งงบประมาณได้ทั นก่อนเดือนตุล าคม (กรณี ที่เป็ นสถาบัน อุดมศึกษา
ของรัฐ)
2) เพื่อให้สามารถจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้สานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปีการ ศึกษาของแต่ละ
สถาบัน
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น จึงควรมีแนวทางการ
จัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น
4 ขัน้ ตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan)การดาเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การ
ประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง(act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดย
นาผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมี
การประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อน
เริ่มปีการศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน
D = กิ จ กรรมข้ อที่ 2 ด าเนิน งานและเก็บ ข้ อมู ล บั น ทึ กผลการดาเนิ น งานตั้ งแต่ต้ น
ปีการศึกษา คือเดือนที่ 1–เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนกรกฎาคม–เดือน
สิงหาคม ปีถัดไป)
C = กิจกรรมข้อที่ 3–8 ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน
ของปีการศึกษาถัดไป
A = กิจกรรมข้อที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน
โดยคณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษานาข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอ
ใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้สาหรับกิจกรรมข้อที่ 10
ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการตาม
กฎหมาย เพื่อประโยชน์ของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชน์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความ
เป็นสากล
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2.9 การเขียนรายงานประเมินตนเอง
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง รายงานการประเมิน
ตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2.9.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประจาปี
การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในมีวัตถุประสงค์
3 ประการ คือ
1. เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาด าเนิ น การตามมาตรา 48 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีร ะบบการประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึ กษา และให้ ถื อว่าการประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ท ารายงานประจ าปี เสนอต่ อ
หน่ ว ยงานต้ น สั งกัด หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง และเปิ ด เผยต่ อสาธารณชน เพื่ อ นาไปสู่ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”
2. เพื่ อให้ ส ถาบั น อุ ด มศึก ษาทราบสั มฤทธิ ผ ลในการด าเนิ น งานของตนเอง ทราบ
จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง สาหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานในปีต่อไป
3. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

2.9.2 รูปแบบรายงาน
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
1) คานา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี)
2) ข้อมูลเบื้องต้นของคณะประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการ
บริหารจัดการระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะ สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่าน
มาและเป้าหมายสาคัญในปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง)
3) ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับ
เป้าหมายในรอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่
1. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
2. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
3. องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
4. องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
4) สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาโดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวม
ของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่
ควรปรับปรุงแผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป
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2.9.3 การเขียนรายงาน
ข้อมูลเบื้องต้น ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วยรายละเอียดที่สาระสาคัญของ
สถาบันการศึกษา โดยมีสาระประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้น (วิจัย หรือพัฒนาสังคม หรือพัฒนา
ศิลปะและวัฒ นธรรม หรือเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกัน
คุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนเป้าหมายที่สาคัญในปี
ปั จจุ บั น ลั กษณะการเขีย นแบบบรรยาย สาหรับผลการปรับปรุงตามผลการประเมิน ในรอบปีที่ผ่ านมาและ
เป้าหมายปีปัจจุบัน ควรสรุปเป็นตารางเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน
ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนที่เขียนถึงการดาเนินงานจริงเพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีรูปแบบ
การนาเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่เพิ่ม เติม
ของสถาบัน ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ
ลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่
ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน ต่อไปนี้
1. กิจกรรมที่สถาบันดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
2. การประเมินผลตามเกณฑ์
3. การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้นๆ
4. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้
สรุ ป ผลการประเมิ น และทิ ศ ทางการพั ฒ นา เป็ น สรุป ผลการประเมิ น ในภาพรวมของแต่ ล ะ
องค์ประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษารวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ ง การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมินเพื่อรายงานสรุปผลสาเร็จ
ของการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาตามองค์ป ระกอบคุ ณ ภาพและตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต

2.10 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
2.10.1 การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
2.10.1.1 การเตรียมรายงานประจาปี
ก. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบ
การจัดท ารายงานประจ าปี ที่ เป็ น รายงานการประเมินคุณ ภาพภายในตามที่ กาหนดในระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒ นาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกั น คุณ ภาพ (CHE QA Online) เป็ น ฐานข้ อมู ล กลางเพื่ อใช้ ป ระโยชน์ ในเชิ งนโยบายและการส่ งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอานวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการดาเนิน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (common data set) และ
เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-sar) รวมทั้งเปิดเผยต่อ
สาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบัน อุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐาน ข้อมูลดังกล่าวใน
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การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย
ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลั กฐานอ้างอิงในแต่ล ะตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูล ในช่วงเวลาเดียวกับ
ที่นาเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง
2) การนาเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทาได้ในสองแนวทาง คือ จัดเอกสาร
ให้ อ ยู่ ใ นที่ อ ยู่ ป กติ ต ามหน่ ว ยงาน ในกรณี นี้ ต้ อ งระบุ ใ ห้ ชั ด เจนว่ า จะเรี ย กดู เอกสารได้ จ ากผู้ ใ ด หน่ ว ย
งานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นาเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้อง
ท างานของคณะผู้ ป ระเมิ น โดยจั ด ให้ เป็ น ระบบที่ ส ะดวกต่ อ การเรีย กใช้ การน าเสนอเอกสารในแนวทาง
นี้เป็ นที่นิ ยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับ
ต่าง ๆ ได้ในคราวเดียวปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้ องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและองค์ประกอบ
คุณภาพแต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทาให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะ กรรมการ
ประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน
2.10.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สาคัญ ๆ อาทิ การ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร
2) เน้นย้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคาถามหรือการสัมภาษณ์ โดย
ยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความกระจ่างใน
การดาเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
4) เน้นย้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจาของทุก
คนที่ต้องร่วมมือกันทาอย่างต่อเนื่อง
ข. การเตรียมบุ คลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจาเป็นต้องมีบุคลากร
จ านวน 1 - 3 คน ทาหน้ าที่ ป ระสานงานระหว่างคณะผู้ ป ระเมิน กับ บุ คคลหรือหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ งนี้
ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้
1) ทาความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด
2) ทาความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่อ
ผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่
สามารถตอบได้
3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้
ข้อมูลอย่างครบถ้วน
4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน
ว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกาหนด
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5) เมื่อมีปัญหาในการอานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถ
ประสานงานแก้ไขได้ทันที
2.10.1.3 การเตรียมสถานที่สาหรับคณะผู้ประเมิน
ก. ห้องทางานของคณะผู้ประเมิน
1) จัดเตรียมห้องทางานและโต๊ะที่กว้างพอสาหรับวางเอกสารจานวนมาก
โดยเป็นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะทางาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทางานและอุปกรณ์เสริม
อื่น ๆ ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จาเป็นไว้ในห้องทางานหรือบริเวณใกล้เคียง
4) ห้องทางานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอื่นๆ
5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม
ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการ
เฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน
2.10.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดทาคาสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดั บหลักสูตร
กาหนดไว้ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้ นทะเบียนผู้ประเมินคุณ ภาพภายใน ระดับ
หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณ สมบั ติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายใน ระดับหลักสู ตร ของแต่ละระดับ
การศึกษาเป็นดังนี้
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิ ปริญญาโทขึ้นไปหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดั บ ปริ ญ ญาเอก คณะกรรมการมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริญ ญาเอกหรือ ด ารงต าแหน่ งทาง
วิชาการ ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในกรณีที่ประสงค์นาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไป
ใช้ในการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน กาหนดไว้ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน
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- ประธานกรรมการประเมิ น ฯ เป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกสถาบั น ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสู ตรผู้ประเมิน
ของสกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ
สกอ.หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้
1. ประธานกรรมการ
- ผู้ ที่เป็ น หรือเคยเป็น ผู้บ ริห ารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ
- ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
- ผู้ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
2. กรรมการ
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องทาหน้าที่ในระดับผู้อานวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ
รวมทั้ งเปิ ด เผลผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ อสาธารณชน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ 36 แห่ ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ข. สถาบั นอุดมศึกษาแจ้งให้ คณะกรรมการประเมินคุณ ภาพทราบว่าคณะกรรมการ
ประเมินฯ จะต้องทาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทีย บเท่าและระดับ
สถาบั น ผ่ า นทางระบบ CHE QA Online พร้ อ มทั้ ง จั ด ส่ ง username และ password ให้ ค ณะกรรมการ
ประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดับทราบเพื่อเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจ
เยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งให้สานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจาตัว (ID
code) ให้ด้วย เพื่อให้ประธานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน (common data
set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ
นอกจากนั้นให้สถาบันแจ้งรายชื่อผู้ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบันคณะวิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address สาหรับติดต่อ
ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อร่วม
เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยมการให้ข้อมูลที่คณะ
กรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น

2.10.2 การดาเนินการของคณะระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรทุ ก คนได้ ร่ว มรับ ฟั งคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพชี้ แ จงวั ต ถุ
ประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
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2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมสาหรับการนา
เยี่ยมชม หรือตอบคาถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดให้มีผู้ประสานงานทาหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยมทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับบุคคล
หรือหน่ วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพื่อนาการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน ตลอดจน
อานวยความสะดวกอื่น ๆ
4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วน
หนึ่งอยู่อานวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

2.10.3 การดาเนินการของคณะภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ภาควิช า คณะวิช าหรือ หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า และระดั บ สถาบั น รวมทั้ ง
ผู้เกี่ยวข้อง นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่าง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือ
ปรับ ปรุงการดาเนิ น ภารกิจอย่ างเป็ น รูป ธรรมต่อไป โดยอาจจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควร
ปรับ ปรุง และเสริมจุ ดแข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ กาหนดเวลาเริ่มต้น จนถึงเวลาสิ้ นสุ ด
กิจกรรม งบประมาณสาหรับแต่ละกิจกรรมตลอดจนผู้ รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ โดยแสดงให้ เห็ นว่าสถาบันชื่นชม
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าผลสาเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
3) สาขาวิ ช า คณะวิ ช าหรื อ หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า และสถาบั น ควรให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป

บทที่ 3
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับ
คณะ จานวนรวม 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ
1. การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.7 คุณภาพบัณฑิต**
1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ**

1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี**

2. การวิจัย

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั

3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

เกณฑ์พิจารณา
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ ี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินจากความพึง
พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ (ข้อมูลตัวบ่งชี้ 2.1
ระดับหลักสูตร)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ที่ ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา (ข้อมูล
ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับหลักสูตร)
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งภายในและภายนอกต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผลงานวิชาการทุกประเภทต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัย
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ ติดตามผลลัพธ์ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ
การบริ ห ารจัดการหลั กสู ตรและการเรี ยนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปั จจัยนาเข้าที่ได้ม าตรฐานตามที่
กาหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริม าณและคุณ ภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริห าร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้

จานวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 คุณภาพบัณฑิต**
1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ**
1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี**
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

: ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
: ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลบวกของค่าคะแนนของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดยระบบอื่ น ๆ ตามที่ ค ณ ะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

: ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจ สาคัญของสถาบันในกรผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิช าการและการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ดังนั้ น คณะจึงควรมี อ าจารย์ ที่ มี ระดั บ คุ ณ วุฒิ ท าง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
กลุ่มสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้=

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิ ปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิ ที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่ บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

: ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้
คะแนนที่ได้=

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

: จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งสาหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยง
ไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิ ต ดังนั้น สถาบันจึง
ควรมีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา
เกณฑ์กาประเมิน :
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็น
คะแนน 5
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คานวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐานและนาค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อ ยละ
20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คานวณค่าหน่ วยกิตนั กศึกษา (Student Credit Hours: SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ ระหว่าง
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิต แต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
SCH = ΣniCi
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สตู รคานวณ ดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลา =
เทียบเท่าต่อปี (FTES)

Student Credit Hour (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ

การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณ ฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
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1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ =FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สังคมศาสตร์
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
เกษตร ป่าไม้และประมง (20 : 1)

สัดส่วนจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
20 : 1

สูตรการคานวณ :
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง - สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
X 100
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
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2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่าร้อยละทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละทีม่ ากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

5 - (ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3)
4

ตัวอย่างการคานวณ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 24
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
=

25-24
25

x 100

= ร้อยละ 4 ได้คะแนน 5 คะแนน

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 32
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
=

32-25
25

x 100

= ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 28
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
=

32-25
25

x 100

= ร้อยละ 12

แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน =

8x5
= 4 คะแนน
10
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้

:

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อ
การดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ ชีวิต จั ดบริ การข้ อมูล หน่ ว ยงานที่ ให้ บริการ เช่ น ทุ น กู้ยืม การศึ กษา แหล่ งทุ นการศึก ษาต่ อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการ
ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมิน คุณ ภาพของการจั ดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒ นาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ (5) ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
คุณลั กษณะของบั ณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนาหลัก PDSA (Plan, Do, Study, Act) ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน: 6 ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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*ตัวบ่งชี้ที่ 1.7

:

คุณภาพบัณฑิต

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1

:

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน

:

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบ่งชี้

:

กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ตามที่ห ลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้

=

ผลรวมของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
- ในกรณีหลักสูตรปรับ ปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า
หลักสูตรนั้น จะยัง ไม่ครบรอบการปรับ ปรุงก็ตาม โดยนาผลการดาเนินงานของหลั กสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้
ประกอบการประเมิน
- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ
20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด
เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย จานวน 10 คน
เป็นฐานที่ 100%
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*ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2

:

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน

:

ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ได้
งานทา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ
กับบั ณ ฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี การศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณี การทางานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคานวณร้อยละของผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษา
เท่านั้น และไม่น าบัณ ฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ท หาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทาแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ ยนงาน
มาพิจารณา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้

=

ผลรวมของผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
- จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
- กรณี ห ลั ก สู ต รใหม่ ไม่ ต้ อ งประเมิ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่ อ งจากไม่ มี ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
สาหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้สาเร็จ
การศึกษาแล้ว
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบั น อุดมศึกษาแต่ล ะแห่ ง อาจมี จุ ดเน้น ในเรื่ องการวิจัยที่แ ตกต่ างกันขึ้น กับสภาพแวดล้ อ มและ
ความพร้ อ มของแต่ ล ะสถาบั น อย่ า งไรก็ ต ามทุ ก สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งมี พั น ธกิ จ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของพัน ธกิจ สถาบั น ดังนั้ น จึ งต้องมีร ะบบและกลไกควบคุม ให้ ส ามารถดาเนิน การในพันธกิจด้ านนี้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด
ประโยชน์การวิจัยจะประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการคือ 1)
สถาบั น ต้องมีแผนการวิจั ย มีร ะบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรั พยากรให้ ส ามารถดาเนิน การได้
ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข็มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
และพันธกิจด้านอื่น ๆของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและ
มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั น อุดมศึกษาต้ อ งมี การบริ ห ารจัด การงานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ ที่มี คุณภาพโดยมี แ นว
ทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ที่กาหนดไว้ ทั้งการสนั บ สนุ น ด้านการจั ดหาแหล่ งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน: 6 ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

:

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและ
ที่ ไ ด้ รั บ จากภายนอกสถาบั น เพื่ อ สนั บ สนุ น การท าวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน:
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา เป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5
มทร.สุวรรณภูมิ เป็นสถาบันกลุ่ม ค2 จาแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา ที่ทาการเปิดสอน ดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
1.คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

2. แปลงค่าจานวนเงินที่คานวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่ งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรื อ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ หรื อนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ ไ ม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

:

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
2. กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5
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กาหนดระดับคุณภาพผลงาน ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรื อ ที่ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
- บทความวิ จัยหรือบทความวิช าการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใ นฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิช าการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน น าเสนอสภาสถาบั น อนุมั ติแ ละจัด ท าเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตีที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่ ง บทความเพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กให้ น าเสนอในการประชุ ม วิ ช าการต้ อ งส่ ง เป็ น ฉบั บ สมบู ร ณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
0.40
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิน้ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมเป็ น หนึ่ ง ในภารกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สถาบั น พึ ง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี
ความเชี่ยวชาญการให้บ ริการทางวิช าการอาจให้เปล่ าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตา มความ
เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และ
สั ง คมโดยกว้ า ง รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการมี ค วามหลากหลาย เช่ น การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ
ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์
ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนา
มาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและ
เป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

: การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริ ก ารวิ ช าการเป็ น ภารกิ จ หลั ก อี ก อย่ า งหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คณะควรค านึ ง ถึ ง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทา
แผนบริการวิชาการประจาปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทา
เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน: 6 ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึ ก ษา
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีร ะบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณา
การเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรั กษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น ของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน: 7 ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 - 7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ใน
การกากับดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ ยง การบริหารการเปลี่ ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ล เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

: การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่ม
สถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงานผ่าน
คณะ ดังนั้ น คณะต้องมีการพัฒ นาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒ นาและการดาเนินงานของคณะให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในกรแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สมารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน: 7 ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

- 53 -

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

: ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะในการก ากั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร มี ก าร
ดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ
เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมิน คุ ณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสู ตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน : 5 ข้อ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 -4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

บทที่ 4
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาทุกสถาบัน ต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้
เหมาะสมกั บ บริบ ทและวิสั ย ทัศน์ ของสถาบั น โดยต้องพิ จารณาเกณฑ์ ม าตรฐานอุดมศึก ษาที่เกี่ยวข้ องใน
ระดั บ ชาติด้ ว ย เพื่ อให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ขั้น ต่่ า ที่ ป ระเทศก่า หนดและมุ่ งสู่ เป้ าหมาย จุดเน้น จุด เด่น หรือ
เอกลักษณ์ของสถาบันการวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และ
การประเมินผลเพื่อน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน
ต้องควบคุมให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดย
ที่มีกลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วม เมื่อครบ หนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด่า เนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อ
น่าไปปรับปรุงพัฒ นาในปีถัดไป โดยส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด่าเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผล
ให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกั นคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท่า ขึ้น
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก่าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เป็ นรายงานฉบั บเดียวกัน เพื่อลดความซ้่าซ้อนของการจัดท่ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
สามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับ
สถาบั น ที่ คณะกรรมการการประกั น คุณ ภาพภายในระดับ อุดมศึ กษาจัดท่า ขึ้น สอดคล้ องกับ การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส่านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะมีรายละเอียดดังนี้
ระดับคณะ
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา
ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ปะกอบ
คุณภาพ ตัวบ่งชี้

I

P

ผลการประเมิน
O

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การด่าเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก

1
8
1.2, 1.3, 1.4 1.5, 1.6 1.1, 1.71, 1.7.2
2
3
2.2
2.1
2.3
3
1
3.1
4
1
4.1
5
2
5.1,5.2
รวม
15
4
7
4
ผลการประเมิน
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.

- 57 -

บทที่ 5
นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชีข้ องสกอ.
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทาง และอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ของสถาบั น หรือความคงเส้ นคงวา ของผลการดาเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการ
ดาเนินการของ สถาบันตามลาดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีต อย่างน้อยสามจุด
(ไม่ร วมค่าคาดการณ์ ) ทั้ งนี้ ในทางสถิติ อาจจาเป็น ต้องแสดง จานวนข้อมูล มากกว่านี้ เพื่ อยืน ยันแนวโน้ ม
ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดง แนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นาเสนอ หากรอบเวลาสั้นต้องมี
การวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่าอาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบ แนวโน้มที่สื่อความหมายได้
ชัดเจน
“ แนวโน้ม (Trends) ” โดยใช้นิยามกับที่ปรากฏในหนังสือเกณฑ์การ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 – 2561
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพั ฒ นาตนเองให้ เป็ น ผู้ รู้ รวมทั้ งปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
นพ.วิจ ารณ์ พานิ ช ได้ให้ ความหมายของคาว่า “การจัดการความรู้ ” คือ เครื่องมือเพื่ อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทร
ระหว่างกันในที่ทางาน
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
(1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
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(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และ
ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ทาโดยคนคนเดียว
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย
การเทียบเคียงผลการดาเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทาได้ดีกว่า เพื่อนาผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดาเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จาเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย
และเวียดนาม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และ บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
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ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิ ช าการและบทความฉบั บ สมบู ร ณ์ (Full paper) ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
(Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานฯ หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม ประกอบด้ ว ย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา
จากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ น าเสนอให้ ก องบรรณาธิ ก ารหรื อ
คณะกรรมการจั ดประชุม พิจ ารณาคัดเลื อก ต้องเป็น ฉบับ สมบู รณ์ (Full Paper) และได้รับ การตีพิม พ์ ซึ่ ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้น คว้าอย่างเป็ นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่
(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์
สื่ อ ประสม สถาปั ต ยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่ น ๆ (2) ศิ ล ปะการแสดง (Performance Arts)
ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่ง
ประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ประสบการณ์ด้านการทาวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทาวิจัยเป็นผลสาเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็น
ผลงานที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่ น กรอง (Peer Review) หรื อ ตี พิ ม พ์ ในวารสารหรือ สิ่ งพิ ม พ์ ท างวิช าการที่ มี ก รรมการภายนอกมาร่ว ม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนาเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนาเสนอผู้ว่าจ้างในการทา
วิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือ ผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่
ไม่ ใช่ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่ อรับ ปริญ ญาของอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร โดยให้ รายงานผลงานวิจัยของ
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อาจารย์ป ระจ าหลักสู ตรทุกคนไว้ในเอกสารหลั กสู ตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิ มพ์ให้ รายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน
ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ผลงานที่ได้ รับการตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิ ช าการที่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการ (Journal) ที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ในฐานข้ อ มู ล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัด
อั น ดั บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ห รื อ ฐาน ข้ อ มู ล ISI Web of
Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง มีการ
กาหนดตัวบ่งชี้ ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดา
เนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุน
ในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่าง
ชัด เจนถึงที่ ม าของเงิน ทุ น ที่ ต้ องการใช้ ว่าสามารถจัด หาได้จ ากแหล่ งเงิน ทุ น ใด เช่น รายได้ ค่าธรรมเนี ย ม
การศึก ษา งบประมาณแผ่ น ดิ น หรื อเงิน อุ ดหนุ น จากรัฐ บาล เงิน ทุ น สะสมของหน่ ว ยงาน เงิน บริจาคจาก
หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยใน
การผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี หมายถึ ง แผนระยะสั้ น ที่มี ระยะเวลาในการดาเนิน งานภายใน 1 ปี เป็ นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการดาเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
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พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นาเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุ
ศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒ นา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์)
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์เคมี)
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่
7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
พิ ช ญพิ จ ารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ ยมโดยผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่ ง สามารถให้ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะเชิ ง พั ฒ นาแก่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในการพั ฒ นา
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี คุ ณ ภาพและสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้ อ งการ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานจะต้ อ งปรากฏให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น ไม่ ว่ า จะอยู่ ในรู ป ของเอกสารหรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน
มิ ใช่ สั ม พั น ธ์ กั บ รายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในหลั ก สู ต ร เช่ น เป็ น ศาสตร์ ในกลุ่ ม สาขาวิ ช า (Field of Education)
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน
2554 หนังสือเวียน ที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
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หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช้
ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 2
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ องค์การ
สามารถใช้ ท รั พ ยากรทั้ ง ด้ า นต้ น ทุ น แรงงานและระยะเวลาให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม
3) หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) คื อ การให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถดาเนิ น การได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ทุ ก กลุ่ ม มีโอกาสได้ เข้าร่ ว มในการรับ รู้ เรีย นรู้ ทาความเข้าใจ ร่ว มแสดงทั ศนะ ร่ว มเสนอปั ญ หาหรือ
ประเด็น ที่ส าคัญ ที่เกี่ยวข้อง ร่ วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญ หา ร่วมในกระบวนการตัดสิ นใจ และร่ว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิ จ จากส่ ว นราชการส่ ว นกลางให้ แ ก่ห น่ ว ยการปกครองอื่ น ๆ (ราชการบริห ารส่ ว นท้ องถิ่น ) และภาค
ประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
1 ดูเพิ่มเติม

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

- 63 (Good Governance Rating)” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ น ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็ นจากกลุ่ มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์ และเสี ย ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตาแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจา หมายถึง บุ คลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีห น้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เต็ ม เวลาตามภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอน (มิ ใช่ เต็ ม เวลาตามเวลาทาการ)
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริห ารเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอุดมศึก ษา พ.ศ.
2548)
สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มี
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจาตามที่กาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจาหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลั กสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน
และทุกคนเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการ
ได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วัน ที่ 2 กุมภาพั นธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณี บั ณ ฑิ ตศึกษาอนุ โลมให้ เป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ขอให้นาเสนอโดยดาเนินเช่นเดียวกับการนาเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
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นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558
อาจารย์ ป ระจำ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ ของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิด
สอน ซึ่งมีหน้าที่สอน และค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ ประจาหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็ นหลักสู ตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิ ตรงหรื อสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒ นา
หลักสูตรและการเรียน การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณ ภาพ การติดตาม ประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดย
จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการให้ เป็ น อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรได้อีกหนึ่งหลักสู ตรและเป็นอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลักสู ตร
สามารถซ้าได้เกิน 2 คน
อาจารย์ พิ เศษ หมายถึ ง ผู้ ส อนที่ ไม่ ใช้ อาจารย์ ป ระจ า ทั้ งนี้ ห ากหลั กสู ต รใดใช้ ค าพิ จ ารณาตามประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
นิ ย ามอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร ในตัวบ่ งชี้การประกัน คุณ ภาพภายในระดั บหลั กสู ตรจะหมายถึง อาจารย์
ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร ตามความหมายที่ ป รากฏในประกาศ กระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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ปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. จัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ประชุมคณะกรรมการอานวยการและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
5. จัดทาปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
6. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
7. อบรมให้ความรู้การพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
8. ติดตามผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
9. เสริมสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
10. หลักสูตร คณะ จัดรวบรวมตัวบ่งชี้
11. ติดตามผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน
12. จัดทา มคอ.5 และ มคอ.6
13. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
14. รวบรวมข้อมูลบัณฑิตที่จบในปี 2560 ส่ง
แบบสอบถามให้ผู้ใช้บัณฑิต
15. วิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร
16. อบรมการจัดทาฐานข้อมูลระบบ CHE QA Online
ระดับหลักสูตร
17. จัดทา SAR ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

พ.ศ. 2561
ส.ค.
ก.ย.

ต.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2561
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2562
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

พ.ศ. 2562
ก.ย.
ต.ค.

- 96 กิจกรรมการดาเนินงาน
18. ระดับหลักสูตร จัดทา มคอ.7 บนระบบ CHE QA

Online เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561
19. ประสาน ทาบทามคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร
20. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
21. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมประจาคณะ
22. ประสาน ทาบทามคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ ระดับคณะ
23. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ชั้นปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2562
24. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
25. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ เสนอผล
ต่อมหาวิทยาลัย
26. ทบทวนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร/จัดทา สมอ.
08
27. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอที่ประชุมคณะกรรม
ประจาคณะ

พ.ศ. 2561
ส.ค.
ก.ย.

ต.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2561
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2562
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

พ.ศ. 2562
ก.ย.
ต.ค.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่
6/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 จึงกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รา
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕9”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนตามประกาศนี้ ให้ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“กรรมการ”
“สกอ.”
“ระดับสถาบัน”
“ระดับคณะ”
“ระดับหลักสูตร”

หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หมายความว่า คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบไปด้วย
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หมายความว่า คณะ สถาบัน สํานัก และ/หรือหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
หมายความว่า หลักสูตรหรือสาขาวิชาต่างๆ ที่มีสถานะเปิดหลักสูตร
ในปีที่ประเมิน
/ข้อ ๕ คณะกรรมการ...

-2ข้อ ๕ คณะกรรมการแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
(๑) ระดับมหาวิทยาลัย
(๒) ระดับคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
(๓) ระดับหลักสูตร
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการ ดังนี้
(๑) ระดับสถาบัน
(ก) คณะกรรมการประเมิน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน อย่างน้อย ๕ คน
(ข) ประธานกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ สกอ.
(ค) กรรมการ / กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะและสถาบันของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายใน
มหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะและสถาบันของ สกอ.
(๒) ระดับคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
(ก) คณะกรรมการประเมิน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับขนาดของคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
(ข) ประธานกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ สกอ.
(ค) กรรมการ / กรรมการและเลขานุ ก าร เป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะและสถาบันที่ สกอ.
(๓) ระดับหลักสูตร
หลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ
หลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา เป็นดังนี้
(1) ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
(2) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
(3) ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป
(ก) คณะกรรมการประเมิน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน อย่างน้อย ๓ คน โดยเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและอย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
(ข) ประธานกรรมการ เป็ นผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และขึ้ น ทะเบี ย นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.
/(ค) กรรมการ /....

-3(ค) กรรมการ / กรรมการและเลขานุ ก ารเป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. หรือผู้ประเมินที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการจัดอบรม ในกรณีเป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย
ต้องไม่สงั กัดหลักสูตรที่รับการประเมิน
ข้อ ๗ ขั้นตอนและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(๑) ระดับมหาวิทยาลัย
(ก) ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้คัดเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อ 6 (1)
(ข) งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
(ค) งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดส่งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และประสานงานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อดําเนินการ
ต่อไป
(๒) ระดับคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
(ก) ให้คณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ที่รับการประเมินคุณภาพภายใน
พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้คัดเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ข้อ 6 (2)
(ข) ให้คณะ หรือหน่วยงาน ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่คัดเลือกแล้ว พร้อมระบุตําแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ไปยัง งานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
(ค) งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ส่ ง คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กลับไปยังคณะหรือหน่วยงาน เพื่อให้คณะหรือหน่วยงาน จัดส่ง
คําสั่งและประสานงานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อดําเนินการต่อไป
(๓) ระดับหลักสูตร
(ก) ให้ ห ลั ก สู ต ร ที่ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้คัดเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ข้อ 6 (3)
(ข) ให้หลักสูตร ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน
ที่คัดเลือกแล้ว พร้อมระบุตําแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ไปยังงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ค) งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ จัดส่งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กลับไปยังหลักสูตร และ สําเนาคําสั่งให้มหาวิทยาลัยทราบ
ให้หลักสูตรจัดส่งคําสั่งและประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อดําเนินการต่อไป
/ข้อ 8 หลักเกณฑ์....

-4ข้อ 8 หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน
(๑) ระดับมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตําแหน่ง
บุคลากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๑ ประธานกรรมการ
ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท / ครั้ง
๑.๒ กรรมการ
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท / ครั้ง
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท / ครั้ง
๑.๓ กรรมการและเลขานุการ
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท / ครั้ง
(๒) ระดับคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะ หรือ
หน่วยงานแล้วแต่กรณี ดังนี้
ตําแหน่ง
บุคลากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๑ ประธานกรรมการ
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท / ครั้ง
๑.๒ กรรมการ
ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท / ครั้ง
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท / ครั้ง
๑.๓ กรรมการและเลขานุการ
ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท / ครั้ง
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท / ครั้ง
(๓)

ระดับหลักสูตร ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะ หรือหน่วยงานแล้วแต่กรณี ดังนี้
ตําแหน่ง
บุคลากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๑ ประธานกรรมการ
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท / หลักสูตร
๑.๒ กรรมการ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท / หลักสูตร
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท / หลักสูตร
๑.๓ กรรมการและเลขานุการ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท / หลักสูตร
ไม่เกิน 2,๐๐๐ บาท / หลักสูตร
ข้อ 9 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามประกาศนี้ให้
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายตามการดําเนินงานจริง โดยคํานึงถึงภาระงบประมาณ
การเงินของคณะ และมหาวิทยาลัยตามสมควร
ข้อ 10 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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คณะที่ปรึกษาและผู้จดั ทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ปรึกษา
1.
2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์

ทรงวิชา
แว่นเรืองรอง

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

คณะผู้จัดทา
1.
2.
3.
4.
5

ผศ.ธราดล
น.สพ.จักรพรรดิ์
นางสุพัตรา
นายนพรัตน์
นางอรอนงค์

จิตจักร
ประชาชิต
หล้าชาญ
พัชนีย์
ไชยรา

6.
7.
8.
9.
10.

นางกิรอัชฌา
นางรัชดาภรณ์
นายอนุวัตร
นางสาวธิวาพร
นายเสกสรร

แถมสมดี
ราชติกา
อุ่นคา
คาสงค์
บริบูรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ออกแบบปกโดย
นายสัญญา

แถมสมดี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

