บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
1. ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการคือการผลิตบัณฑิตการวิจัยการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ
ดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวปจจุบันมีปจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรง
ดําเนินการปจจัยดังกลาวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศมีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมาก
ขึ้นซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษาทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน
และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิตอันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งทั้งสอง
ประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรู
และผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตอบสนองต อ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศให ม ากขึ้ น ไม ว า จะเป น การสร า งขี ด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากลการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการการพัฒนา
อาชีพคุณภาพชีวิตความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอผูมีสวน
ไดสวนเสียทั้งนักศึกษาผูจางงานผูปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป
5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) มี
ความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545กําหนดให
สถานศึ กษาทุ กแห งจั ดให มีร ะบบการประกัน คุณภาพภายในรวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ป ระเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 7สิงหาคม 2549
เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหนวยงานโดยทุก
หนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
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9) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตใน
แตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ดวยความจําเปนดังกลาวสถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชาคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในภาพรวมตามระบบคุ ณ ภาพและกลไกที่ ส ถาบั น นั้ น ๆกํ า หนดขึ้ น โดยวิ เ คราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหภาควิชาคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค
(goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล
3) เพื่อใหภาควิชาคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็งจุดที่ควร
ปรั บ ปรุ งตลอดจนได รั บ ข อเสนอแนะในการพัฒ นาการดําเนิน งานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒ นาจุดที่ควร
ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลัยสามารถ
สรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของมีขอมูลพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
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2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนดรายละเอียดไวใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป น การสร างระบบและกลไกในการพัฒ นาติ ด ตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัดโดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต อสภาสถาบั น หน ว ยงานตน สังกัดและหนว ยงานที่เกี่ย วขอ งเพื่อพิจ ารณาและเปดเผยต อ
สาธารณชนเพื่อนํ าไปสู การพัฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน คุณภาพ
ภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอกเปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความมุงหมายหลักการและแนวการ
จัดการศึกษาในแตละระดับซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.”พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1
ครั้งในทุกรอบ 5 ปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน ซึ่งสมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) เสร็จสิ้นไปแลว
ปจจุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการเตรียมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของสมศ. เปนการประเมินทั้ง
ระดับสถาบันและคณะวิชาแตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักการประเมินจะครอบคลุมการ
จัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมดนอกจากนั้นการประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุม
สถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้
1) เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสินการจับผิด
หรือการใหคุณ – ใหโทษ
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2) ยึดหลักความเที่ยงตรงเปนธรรมโปรงใสมีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง (evidence –
based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability)
3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม
4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ
5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบายแตยังคงมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติโดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็ม
ตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน
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3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
และแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทางซํ้าซอนขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภ าพโดยใชกลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการกลาวคือใหมีการสรางกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุมซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเนนระดับ
การศึกษาที่ตางกันรวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตาม
ความหลากหลายทั้ งการพั ฒ นาฐานรากสังคมเศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับ ทองถิ่น การ
ขั บ เคลื่ อ นภาคการผลิ ต ในชนบทท อ งถิ่ น และระดั บ ประเทศจนถึ ง การแข ง ขั น ในโลกาภิ วั ต น ซึ่ ง ระบบ
อุดมศึกษาแต ละกลุ มเหล านี้ จะนํา ไปสู การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาและสงผลกระทบที่เปน ประโยชนตอ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอการผลิตพัฒนาและการทํางานของอาจารยสามารถ
ปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุม
เหล า นี้ มีกลไกร ว มกั น ในการประกั น คุณภาพเพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอดถายโอนแลกเปลี่ย นกัน ได
ระหวางกลุมและในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่
นั กศึ ก ษาและสาธารณะให ความเชื่ อถื อเป น ฐานและเงื่อ นไขในการจั ดสรรงบประมาณของรั ฐ และการ
สนับสนุนจากภาคเอกชนรวมทั้งการโอนยายหนวยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4
กลุมคือ
กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่นเพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐานเชนแรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเปนแหลงเรียนรูที่
สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ ให ไ ด บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถเป น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานธุรกิจและ
บุคคลในภูมิภาคเพื่อรองรับการดํารงชีพมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได
กลุ ม ค สถาบั นเฉพาะทาง หมายความถึง มหาวิทยาลัย ที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ ม สาขาวิ ช าทั้ ง สาขาวิ ช าทางวิ ท ยาศาสตร ก ายภาพวิ ท ยาศาสตร ชี ว ภาพสั ง คมศาสตร ห รื อ
มนุษยศาสตรรวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทางมหาวิทยาลัยอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัยหรือเนน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
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การผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูงหรือเนนทั้งสอง
ด า นรวมทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย อาจมี บ ทบาทในการพั ฒ นาภาคการผลิ ต จริ ง ทั้ ง อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
มหาวิทยาลัยในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือลักษณะที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยที่เนนระดับ
บัณฑิตศึกษาและลักษณะที่ 2 เปนมหาวิทยาลัยที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกและ
เนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเนนการผลิตบัณฑิตที่เปน
ผูนําทางความคิดของประเทศมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับ
สากล มุงสรางองคความรูและขอคนพบใหมทางวิชาการ

สําหรับมหาวิทยาลัยแมโจ จัดอยูในกลุม ค 2 เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เนน
ระดับปริญญาตรี
ดั งนั้ น การประกั น คุ ณภาพการศึ กษาจึง ตองสร างกลไกการประเมิน คุ ณภาพใหส อดรั บ กับ การ
แบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว
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คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5
ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษามาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปน
กลไกระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหนวยงานเพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย
การพั ฒ นาการอุ ดมศึ ก ษาของสถาบั น อุ ดมศึก ษาตอ ไปมาตรฐานการอุ ดมศึก ษาที่จั ดทํ าขึ้ น ฉบับ นี้ไ ดใ ช
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนาโดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุม
เปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานที่คํานึงถึงความ
หลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจ
และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอย
ทั้ง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกันคือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการ
จัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลวคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกําหนด
กลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้นยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับ
คุ ณวุ ฒิ แ ละสาขาวิ ช าโดยกํ า หนดให คุณ ภาพของบัณฑิ ตทุ กระดั บ คุณ วุฒิ และสาขาวิช าต องเปน ไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
7

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและ
วิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุนคลองตัวและ
ต อ เนื่ อ งในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาตลอดจนสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา
เพื่ อ ให การจั ด การศึ ก ษาทุ กระดั บ และทุก ประเภทมี คุณภาพและได มาตรฐานตามที่กํา หนดทั้ ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธกับมาตรฐาน
และหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑที่
เกี่ยวของและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1
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5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการคือการใหเสรีภาพทาง
วิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy)
และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได (accountability)
ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดระบุ
ให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด และสถานศึ ก ษาจั ด ให มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาประกอบกั บ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุน
ทรัพยากรติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ
และความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละ
แหงและกฎหมายที่เกี่ยวของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใชสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่ง
ตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุด มศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใชเปน แนวปฏิบัติสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ร ะบุให
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมมหาวิทยาลัยจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในหรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มี
หนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึง
สนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อกําหนดนโยบายหลักเกณฑแนวทางวิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและ
ประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้ง

แนวทางการจัดการศึกษา

แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/

ในฐานะพลเมืองและพลโลก

สังคมแหงความรู

มาตรฐานการ

มาตรฐานดานคุณภาพ

มาตรฐานดานการบริหาร

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา

อุดมศึกษา

บัณฑิต

จัดการการอุดมศึกษา

สังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู

หลักเกณฑกํากับมาตรฐาน

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน

รวมถึงมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาและ

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
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หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบ
และกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของกฎกระทรวงฉบั บ นี้ ยั ง คงไว ต ามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯพ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง
ตอมาในป 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553แทนฉบับเดิมโดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษา
ทุกระดับ ไวในฉบับเดียวกันมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2
ประการคือ1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาแก ส ถานศึ ก ษาโดยนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกไปปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวยการ
ประเมินคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพและกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัด
ให มีการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหส ถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
5.1.1 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑ การประกั นคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหพิจารณาจากประเด็ น
ตอไปนี้
1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดย
คํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่กําหนดไว
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่
สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้
1) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่
รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพขึ้นโดยมีหนาที่พัฒนาบริหารและติดตามการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อใชกํากับติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและ
หลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
ขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (2) คณาจารย
และระบบการพัฒนาคณาจารย (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น
(5) อุปกรณการศึกษา (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
เห็นสมควร
ทั้งนี้ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควรโดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การพั ฒ นาด า นการประกั น คุ ณภาพการศึกษาในระดับ คณะวิชาของสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะ
วิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่องสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบันหนวยงานตน
สังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนโดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและ
แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
5.1.4 การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด
ให ห น ว ยงานต น สั งกั ดของสถานศึก ษาระดับ อุ ดมศึก ษาจั ดใหมี การติด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้ง
เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการ
พัฒนาของสถาบันโดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติหรือเปน
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานที่
เริ่มตนจากการวางแผนการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให
การดํ า เนิ น ภารกิ จ ของสถาบั น บรรลุ เ ป า ประสงค แ ละมี พั ฒ นาการอย า งต อ เนื่ อ ง ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป น
หลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
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5.2.2 มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน เป นกรอบสํ าคัญในการดําเนิน งานของสถาบันอุดมศึกษาคือมาตรฐานการ
อุด มศึกษาอย า งไรก็ตามในป จจุ บั นสถาบัน อุดม ศึกษาตางๆยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑอื่นๆที่เกี่ยวของอีกมากเชนมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใน
กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐเปนตน
ตัวบงชี้ เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองคประกอบคุณภาพ
9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ไดแก
(1) ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
(4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม(6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหารและ
การจัดการ (8) การเงินและงบประมาณและ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพซึ่งตัวบงชี้ดังกลาว
สามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆที่เกี่ยวของ
กั บ องค ป ระกอบคุ ณภาพนั้ น ๆได ทั้งหมดดัง นั้น ใน บทที่ 3 ของคูมือ ฉบับ นี้ จึงไดพัฒ นาตัว บงชี้ ที่
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใชประเมินคุณภาพภายในทั้งตัวบงชี้ที่ใชประเมินปจจัยนําเขากระบวนการและ
ผลผลิตหรือผลลัพธนอกจากนี้ตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการยังไดนําเสนอตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานไวดวยในบทที่ 4 เพื่อประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาในการนําตัวบงชี้ดังกลาวไปใช
เกณฑการประเมินเปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปน
มาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือโดยหนวยงานที่เกี่ยวของอาทิสมศ.
ทั้งนี้เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในด า นของกลไกการประกั น คุ ณ ภาพผู มี ค วามสํ า คั ญ ส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น งานประสบ
ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและ
เขาใจรวมกันทุกระดับโดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ
หรื อ หน ว ยงานนี้ คือ การจั ด ระบบประกัน คุ ณภาพพร อมทั้ งตั ว บง ชี้ และเกณฑก ารประเมิ น คุ ณ ภาพที่
เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ตั้งแตระดับบุคคลระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบันโดยอาจจําเปนตอง
จัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานแตที่สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตอง
ประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันได
ในทุกระดับ
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5.2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพการวัด
และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศที่เปนจริงถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคลภาควิชาคณะวิชาและสถาบัน
ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพจึงเปน
ปจจั ยสํา คัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จ ของการประกัน คุณภาพการศึกษาและสงผลตอคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการดํา เนิ นงานตั้งแตการวางแผนการปฎิบัติงานประจําการตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนา
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6. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอกเปน การประเมิน ผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยหนว ยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษาเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาดียิ่งขึ้น ซึ่งตองเริ่มตนจากการที่สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเองดําเนินการปรับปรุงคุณภาพมีการกํากับติดตามคุณภาพและ
มีระบบประเมินตนเองกอน ตอจากนั้นจึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดําเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
6.1 วัตถุประสงคเฉพาะ
1) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษากรอบแนวทางและวิธีการที่ สมศ. กําหนดซึ่งสอดคลองกับระบบการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
2) เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนความแตกตางของแตละสถานศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณรวมทั้ง
ผลสําเร็จของการดําเนิน งานตามมาตรการสงเสริมและการชี้นําสังคมของสถานศึกษาตามนโยบายของ
ภาครัฐ
3) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิตผลลัพธและ
ผลกระทบมากกวากระบวนการ
4) เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเนื่อง
5) เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีทิศทางที่สอดคลองกันในการประเมิน คุณภาพภายนอกกับการ
ประเมินคุณภาพภายใน
6) เพื่อสรางความรวมมือและมีเปาหมายรวมกันระหวางหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของรวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเปนการเชื่อมโยงการดําเนินงานสูการพัฒนาคุณภาพรวมกัน
7) เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพรผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
6.2 การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอก
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ไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่
พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา”
จากขอมูลขางตนจะเห็นวา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพมี
การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ
ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผล
การจัดการศึกษาดังนั้นความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จึงเปนสิ่งจําเปนโดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่
การประเมินคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

ขอมูลปอนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงาน
ประจําป

การ
ตรวจเยี่ยม

รายงานผล
การประเมิน

การ
ติดตามผล

ติดตาม
ตรวจสอบโดย
ตนสังกัด
ทุก 3 ป

ขอมูลปอนกลับ

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวาเมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกวารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อนําเสนอสภา
สถาบันหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเอกสารดังกลาวจะเปนเอกสาร
เชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการติดตามตรวจสอบของตนสังกัดและการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ
สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึกสะทอนภาพที่
แทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ
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สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติโดยมุงเนนคุณภาพของผูเรียนเปนหลัก เพื่อใหความมั่นใจวาผูเรียนจะไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพใกลเคียงกัน ไมวาจะอยูในทองถิ่นใดก็ตามโดยมีระบบการประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
6.3 แนวคิดและทิศทาง
1) ประเมินอิงเกณฑตามจุดเนนของสถานศึกษา
2) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเปนหลักตามมาตรา49แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
โดยใหน้ําหนักรอยละ 75
3) ประเมินในเชิงกระบวนการโดยใหน้ําหนักรอยละ 25 เพื่อใหความสําคัญกับสภาสถาบัน
ผูบริหาร คณาจารยและเครื่องมืออุปกรณคุณภาพและความพรอมของผูเรียนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพภายใน
4) ประเมินโดยวิธีการและขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ (Peer Review)
5) ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกตองเชื่อถือได เพื่อกระตุนใหการประกัน
คุณภาพภายในมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
6) ลดจํานวนมาตรฐานและจํานวนตัวบงชี้โดยถายโอนมาตรฐานและตัวบงชี้เกี่ยวกับปจจัยนําเขา
และกระบวนการใหอยูในระบบการประกันคุณภาพภายใน
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บทที่ 2 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน
ของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ไดกําหนดขึ้นทั้งนี้เพื่อใหสถาบันไดทราบสถานภาพที่แทจริง
อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่องการ
ประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้นทั้งคณะผูประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจําเปนตองกําหนด
บทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสมและสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ ส ถาบั น ต องวางแผนจั ดกระบวนการประเมิน คุณภาพการศึ กษาภายในใหเ สร็จ กอนสิ้น ป
การศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมินเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันดังนี้
1) เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได
ทันในปการศึกษาถัดไปและตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม (กรณีที่เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
2) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปการศึกษาของ
แตละสถาบัน
เพื่ อ ให ก ารประกั น คุ ณภาพการศึ กษาเกิด ประโยชนดั งที่ก ลาวขา งตน จึงควรมี แนวทางการจั ด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกลาวสามารถแยกไดเปน
4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือการวางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (do)
การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P
=
กิจกรรมขอที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา
โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนดวยกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
ประกันคุณภาพหรือตัวบงชี้หรือเกณฑการประเมินจะตองมีการประกาศใหทุกหนวยงานในสถาบันได
รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันกอนเริ่มปการศึกษาเพราะตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน
D
=
กิจกรรมขอที่ 2 ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนป
การศึกษาคือเดือนที่ 1– เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน–เดือนพฤษภาคมปถัดไป)
C
=
กิจกรรมขอที่ 3–8 ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชาคณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทาและสถาบันระหวางเดือนมิถุนายน–สิงหาคมของปการศึกษาถัดไป
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A
=
กิจกรรมขอที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน
โดยคณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา
ทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไปหรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช
งบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได
สําหรับกิจกรรมขอที่ 10 ในตารางดังกลาวเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองดําเนินการ
ตามกฎหมายเพื่ อ ประโยชน ข องสถาบั น ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและเพื่ อ ประโยชน ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อการ
สงเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความ
เปนสากล

20
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
2.1 การเตรียมการของมหาวิทยาลัยกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน
2.1.1 การเตรียมรายงานประจําป
ก. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยใชรูปแบบการ
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ปจ จุบั น สํา นั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒ นาระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพื่อใชประโยชนในเชิงนโยบายและการสงเสริม
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษาตลอดจนอํา นวยความสะดวกใหกั บ สถาบัน อุด มศึก ษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลนตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (common
data set) และเอกสารอางอิงการประเมินตนเองการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพรวมทั้ง
การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส(eSAR) รวมทั้งเปดเผยตอสาธารณะเพื่อการคุมครองผูบริโภคโดยมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใน
สังกัดใชฐานขอมูลดังกลาวในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดสงรายงานประจําปที่
เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอสาธารณชนตามกฎหมาย
ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่
นําเสนอในรายงานการประเมินตนเองตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง
2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทางคือ จัดเอกสาร
ใหอยูในที่อยูปกติตามหนวยงานในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใดหนวยงานไหนชื่อ
หรือหมายเลขเอกสารอะไรหรืออาจจัดในแนวทางที่สองคือนําเอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหองทํางานของ
คณะผูประเมินโดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใชการนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยมกวา
แนวทางแรกเพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆไดในคราวเดียว
ปจจุบันเอกสารหรือหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้แตละตัวและองคประกอบ
คุณภาพแตละองคประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไวบนระบบฐานขอมูล
ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําใหการจัดเก็บเปนระบบและงายตอการคนหาของ
คณะกรรมการประเมินและไมเปนภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 2.1 แผนดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2556 (มหาวิทยาลัยแมโจ)
กิจกรรมดําเนินการ
1. ผูรับผิดชอบในตัวบงชี้นําแนวทางการพัฒนา ตามขอเสนอแนะจากการประเมินปการศึกษา 2555 ที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบไปดําเนินการ (มหาวิทยาลัยรับการประเมินปการศึกษา 12 – 13 กันยายน 2556
สภาฯเห็นชอบแนวทางพัฒนา 18 พฤศจิกายน 2556)
2. ติดตามผลการพัฒนาตามขอเสนอแนะ และนําเสนอผลตอคณะกรรมการประกันฯ และอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
3. จัดทําและเผยแพรคูมือประกันฯ ปการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ
4. หนวยงาน/มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลและปอนขอมูลใน e-manage ระยะ 12 เดือน (ปการศึกษา 2556 /
ปงบประมาณ 2556 / ปปฏิทิน 2556 ตามแตละ kpi กําหนดไวในคูมือฯ)
5. มหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงานของคณะ/มหาวิทยาลัย จากระบบ e-manage และรายงานผล
ตอที่ประชุมกรรมการประกันฯ ทุกครั้งที่มีการประชุม
6. หนวยงาน/มหาวิทยาลัย ปอนขอมูล SAR ลงในระบบ e-manage (SAR ควรแสดง CDS ดวย)
7. ประเมิน IQA ระดับคณะ
8. CHEQA online ระดับคณะ (SAR และผลประเมิน)
9. CHEQA online ระดับคณะ นํา kpi และผลประเมินที่ใชรวมกับมหาวิทยาลัยเขาระบบ
10. ประเมิน IQA ระดับมหาวิทยาลัย
11.CHEQA online ระดับมหาวิทยาลัย (SAR และผลประเมิน)
12. มหาวิทยาลัยสงผลประเมินระดับคณะใหทราบอยางเปนทางการ (คะแนนรวม kpi ที่ใชผลประเมิน
รวมกับมหาวิทยาลัย)
13. นําเสนอผลการประเมิน และแนวทางพัฒนาตามขอเสนอแนะตอที่ประชุมคณะกรรมการประกันฯ /
คณะกรรมการบริหาร / คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานบริหารความเสี่ยงและประกันคุณภาพ /
สภามหาวิทยาลัย
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พ.ศ. 2556
มิย กค สค กย ตค พย ธค

11

มค กพ มีค

เมย

พ.ศ. 2557
พค มิย กค สค กย

ตค พย

กิจกรรมดําเนินการ

พ.ศ. 2556
มิย กค สค กย ตค พย ธค

มค กพ มีค

เมย

พ.ศ. 2557
พค มิย กค สค กย

ตค พย

14. แจงใหผูรับผิดชอบถึงแนวทางการพัฒนาตามขอเสนอแนะจากการประเมิน ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เพื่อวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน
- พรอมทั้งแจงใหกองแผนงานพิจารณาปรับแผนกลยุทธ / แผนปฏิบัติการประจําป และเสนอตั้ง
งบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางป
- โดยจะมีการติดตามผลการดําเนินงานไปยังผูรับผิดชอบกอนที่จะมีการประชุมอนุกรรมการสภาฯ
ประมาณ 1 เดือน
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2.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในมหาวิทยาลัยควรมีความครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆอาทิการประเมิน
คุณภาพคืออะไรมีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไรขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร
2) เนนยํ้ากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณโดยยึด
หลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปดโอกาสใหมีการอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นเพื่อสรางความกระจางในการ
ดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็นเพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร
4) เนนยํ้าใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพคือภารกิจประจําของทุกคนที่
ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง
ข. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลากรจํานวน
1 - 3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งนี้
ผูประสานงาน ควรเตรียมตัวดังนี้
1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด
2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถใหขอมูล
ตอผูประเมินรวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใดหากผูประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติมที่
ตนเองไมสามารถตอบได
3) มีรายชื่อสถานที่หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาใหขอมูล
อยางครบถวน
4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
วาจะเชิญมาเวลาใดหองใดหรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกําหนด
5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถประสานงาน
แกไขไดทันที
2.1.3 การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน
ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน
1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมากโดยเปนหองที่
ปราศจากการรบกวนขณะทํางานเพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอรอุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริมอื่นๆให
คณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ
3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง
4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวางอาหารกลางวันตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ
5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมินเพื่อทราบความตองการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม
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ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหารอาจารยบุคลากรนักศึกษาฯลฯควรจัดไวเปนการเฉพาะให
เหมาะสมกับการใชงาน
2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้งและจัดสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทราบทั้งนี้แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเปนดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีกรรมการประเมินฯอยางนอย 3 คนทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา
- เปน ผูป ระเมิน จากภายนอกภาควิชาหรือหนว ยงานเทียบเทาที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงาน
เที ยบเทา เป น ผูที่มีความรู และประสบการณสูงซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปน ประโยชนอยางยิ่งตอ
ภาควิ ช าหรื อหน ว ยงานเที ย บเท า ที่ รั บ การประเมิ น อาจอนุโ ลมใหไมตอ งผานการฝกอบรมหลั กสูตรผู
ประเมินของ สกอ. ก็ไดสวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาโดยตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมให
โดยใชหลักสูตรของ สกอ.
2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีกรรมการประเมินฯอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของคณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา
- เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ
สกอ.อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง
ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเปนผูประเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได
ในกรณีที่เปนผูประเมินภายในมหาวิทยาลัยตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมินโดยประธานตองเปนผูที่ขึ้น
บัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
3) คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
- มีกรรมการประเมินฯอยางนอย 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของมหาวิทยาลัย
- เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ
สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยตองผานการฝกอบรมหลักสูตร
ผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
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- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
ข. มหาวิทยาลัยแจงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบวาคณะกรรมการประเมินฯจะตอง
ทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและระดับมหาวิทยาลัย
ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมทั้งจัดสง username และ password ใหคณะกรรมการประเมินฯ
ทุกทานและทุกระดับทราบเพื่อเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนากอนวันรับการตรวจเยี่ยม
อยางนอย2 สัปดาหโดยในสวนของผูทําหนาที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดั บ มหาวิ ทยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย จะต องแจ งใหสํ านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาจั ดส งรหั ส
ประจําตัว (ID code) ใหดวย เพื่อใหประธานฯทําหนาที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูล
พื้นฐาน (common data set) และผลการประเมิน กอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมิ นฯเข า สูร ะบบ นอกจากนั้น ใหมหาวิทยาลัย แจงรายชื่อผูทําหนาที่ป ระสานงาน
ระหวางมหาวิทยาลัย คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทากับคณะกรรมการประเมินฯรวมทั้งเบอรโทรศัพท
และ e-mail address สําหรับติดตอ
ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อรวมเตรียม
แผนการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน อาทิ การจั ด ตารางเวลาเข า ตรวจเยี่ ย ม การให ข อ มู ล ที่
คณะกรรมการประเมินฯตองการเพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยมการนัดหมายตางๆ เปนตน
2.2 การดําเนินการของมหาวิทยาลัยระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจงวัตถุประสงค
และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยมแตเตรียมพรอมสําหรับการนําเยี่ยมชม
หรือตอบคําถามหรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับบุคคลหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายในตลอดจน
อํานวยความสะดวกอื่นๆ
4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯทํางานตอหลังเวลาราชการควรมีผูประสานงานสวนหนึ่งอยู
อํานวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯเมื่อ
สิ้นสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
2.3 การดําเนินการของมหาวิทยาลัยภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผูบริหารระดับภาควิช าคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและระดับมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
ผูเกี่ยวของนําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนา
หรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดที่
ควรปรับปรุงและเสริมจุดแข็งซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการกําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลา
26
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สิ้ น สุ ด กิ จ กรรมงบประมาณสํ า หรั บ แต ล ะกิ จ กรรมตลอดจนผูรับ ผิ ดชอบกิจ กรรมเหลานั้น ทั้งนี้เ พื่อให
สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจโดยแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยชื่นชม
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นและตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย
3) ภาควิ ช าคณะวิ ช าหรื อหนว ยงานเทีย บเทา และมหาวิทยาลัย ควรใหขอ มูล ยอนกลับ แก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป
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บทที่ 3 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ ตามองคประกอบคุณภาพ
1. แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
1.1 หลักการ
การพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามีหลักการสําคัญ 6
ประการคือ
1) ตัวบงชี้พัฒนาขึ้นภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4
ประการของการอุ ด มศึ ก ษาและพั น ธกิ จ สนั บ สนุ น ซึ่ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2) ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ ม าตรฐานการอุ ด มศึ ก ษามาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของรวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญคือไมใหเปนภาระซํ้าซอนในการปฏิบัติงานแก
สถาบันอุดมศึกษา
3) ตัวบงชี้ประเมินปจจัยนําเขากระบวนการผลผลิตหรือผลลัพธโดยตัวบงชี้ผลผลิตและผลลัพธจะ
มีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบงชี้ที่ สมศ. ใชในการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งนี้เพื่อความเชื่อมโยงและ
ความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ.
4) ตัวบงชี้มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดานคือดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสียดานกระบวนการภายในดานการเงินและดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม
5) จํานวนตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นเปนเพียงจํานวนตัวบงชี้ขั้นตํ่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมตัว
บงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
6) เกณฑที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑมาตรฐานทั่วไปที่ใชกับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษาและ
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรีกลุม
ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษากลุม ค2 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับปริญญาตรีและ
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตาม
นิยามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
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1.2 วิธีการพัฒนาตัวบงชี้
1.2.1 ศึกษากฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวของไดแก
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
8) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
1.2.2 วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของในขอ 1.2.1 เพื่อนํามาพัฒนาตัว
บงชี้โดยจําแนกตามปจจัยนําเขากระบวนการผลผลิตและผลลัพธโดยใชองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่
ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อใหสามารถวัดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวของอื่นๆไดครบทุกมาตรฐาน
1.2.3 กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาที่เปนตัวบงชี้ดาน
ป จ จั ย นํ า เข า ตั ว บ ง ชี้ ด า นกระบวนการและตั ว บ ง ชี้ ด า นผลผลิ ต และผลลั พ ธ ซึ่ ง มี ค วามครอบคลุ ม ทุ ก
องคประกอบคุณภาพทุกมาตรฐานการอุดมศึกษาและทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดานคือดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียดานกระบวนการภายในดานการเงินและดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม
1.2.5 กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภทคือตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณดังนี้
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปน 5 ระดับมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอได
คะแนนเทาใดกรณีที่ไมดําเนินการใดๆหรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหถือวาได 0 คะแนน
2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ยกําหนดเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
(ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศโดยที่แตละตัวบงชี้จะ
กําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน
30
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ตัวอยางที่ 1 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 75.51
คะแนนที่ได

=

75.51
100

x5

= 3.78

ตัวอยางที่ 2 กําหนดรอยละ 85 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 34.62
คะแนนที่ได

=

34.62

x5 =

85

2.04

ตัวอยางที่ 3 กําหนดคาเฉลี่ยคือจํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 200,000 บาท เปน
คะแนน 5 ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน
คะแนนที่ได

=

152,500.35
200,000

x 5=

3.81

ตัวอยางที่ 4 กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 92.08
คะแนนที่ได

=

92.08
90

x5

=

5
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หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนนสรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5
จะไดคะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานตํ่ากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณ
คะแนนที่ไดดังนี้
คะแนนที่ได =

คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้น ๆ

x 5

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํานวณคารอยละคาเฉลี่ยและคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนงโดยการปดทศนิยม
ตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน
72.364 เปน 72.36
3.975 เปน 3.98
1.2.6 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไมดําเนินการ
ใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนนโดยมีความหมายของคะแนนดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง
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การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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2. คําชี้แจงอื่นๆ ในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยแตละมหาวิทยาลัยจะตองใชตัวบงชี้
คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและ
หน ว ยงานที่ มี การเรี ย นการสอนให มหาวิทยาลั ย พิจ ารณาตัว บงชี้ที่ จ ะนําไปใชใ หส อดคลองกั บ บริบ ท
โครงสรางและระบบการบริหารและปรับขอความในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับของ
หนวยงานที่รับการประเมินเชนตัวบงชี้ที่ 7.1 การประเมินสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของมหาวิทยาลัย
อาจปรับเปนการประเมินกรรมการประจําคณะวิชาและผูบริหารคณะวิชาเปนตน
3) การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษายกเวนตัวบงชี้ที่ 1.1 ตัวบงชี้ที่ 4.3
และตัวบงชี้ที่ 8.1 มหาวิทยาลัยอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ไดในกรณีเชนนั้นจะตองระบุให
ชั ด เจนและต องประเมิ น ในรอบป งบประมาณอยา งตอเนื่องโดยใช พ.ศ.ของปงบประมาณที่ตรงกับ ป
การศึกษาที่ประเมินสําหรับตัวบงชี้ของ สมศ. ใหใชรอบปตามที่ สมศ. กําหนด
4) อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการพนักงานและบุคลากรที่มีสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยทั้งป
การศึกษาซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
อาจารยประจํา (สมศ.) หมายถึง อาจารยประจําที่เปนขาราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งอาจารยที่มีสัญญาจางกับมหาวิทยาลัย
นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการหรือพนักงานหรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยทั้งป
การศึกษาที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย
นักวิจัยประจํา (สมศ.) หมายถึง นักวิจัยประจําที่เปนขาราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งบุคลากรที่มีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัยและมีสัญญา
จางกับมหาวิทยาลัย
การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหนับระยะเวลาการทํางานดังนี้
9-12 เดือน
6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน
นอยกวา 6 เดือน

คิดเปน 1 คน
คิดเปน 0.5 คน
ไมสามารถนํามานับได
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3. แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
ระดับอุดมศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษาไดกําหนดตัวบงชี้เปน 3 กลุม คือ กลุมตัว
บงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 38 ซึ่งกําหนดให สมศ. ทําการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง
ตอไปนี้คือ 1) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 2) มาตรฐาน
ที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และ 4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
3.1 ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอก
ตัวบงชี้
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบงชี้ (1)
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ตัวบงชี้
ดานการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย
12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารมหาวิทยาลัย
14. การพัฒนาคณาจารย
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 14 ตัวบงชี้
3.2 การคํานวณคาคะแนน
การใชสูตรการคํานวณคาคะแนนใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริงโดยใชผลการดําเนินงานที่
กําหนดเปน 5 คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนนเปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน ดังนี้
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน 5 คะแนน

x 5
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4. นิยามศัพทที่ใชในตัวบงชี้
กระบวนการเรียนรูที่เ นนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดเปน
กระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูและพัฒนาความรูไดดวยตนเองหรือรวมทั้งมี
การฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางานมีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มีการ
จัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตาง ๆ
นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยสะทอน
จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาหรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอที่สนใจในขอบเขต
เนื้อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งมุงพัฒนาความรู
และทักษะทางวิชาชีพทักษะชีวิตและทักษะสังคมมีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบตัวอยางเชน
1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)
5) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)
6) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)
7) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach)

1

การบูรณาการ (Integration) หมายถึงการผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากรการปฏิบัติการผลลัพธและการวิเคราะหเพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของมหาวิทยาลัย
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการผลการดําเนินการ
มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิ การจัดทํารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดว ย
ศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากนอกมหาวิทยาลัยเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญใน
สาขานั้นจากนอกมหาวิทยาลัยของเจาของบทความ
1

ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจยั การสังเคราะหองคความรูเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญตั้งแต พ.ศ. 2542-2547”.

36

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
ตางประเทศ
การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ โครงการให บ ริ ก ารแก สั ง คมภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือเปนการใหบริการที่จัดในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบัติแกผูปฏิบัติงานซึ่งเปนผูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหาหรือการเสาะแสวงหา
ความรูใหมตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษาคน ควาหรือทดลองวิเคราะหและ
ตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ
งานวิจัย (สมศ.) หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหมหรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษาคนควาที่แสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ
งานสรางสรรค (สมศ.) หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐประเภทตางๆที่มีความเปนนวัตกรรมโดยมี
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิด
คุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียนงาน
สรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Arts) ประกอบดว ยผลงานดานจิตรกรรม
ประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตร สื่อประสมสถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่น ๆ
(2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมถึงการแสดงรูปแบบ
ตาง ๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวย บทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ
การประเมินงานสรางสรรค
1) ประเมินในมิติการเผยแพรมิใชประเมินคุณภาพตัวผลงานการเผยแพรงานสรางสรรคตองผาน
การรับรองหรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒินักวิชาการหรือนักวิชาชีพในสาขาวิชาซึ่งเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพโดยมีระดับเกณฑการประเมินตามที่ สมศ. กําหนด
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2) ระดับเกณฑการประเมินการเผยแพรใชเกณฑการประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชาถึงแม
ผลงานสรางสรรคจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันตามสาขาวิชาเชนขนาดผลงานงบประมาณเวลาการ
ทํางาน จํานวนผูรวมงานวิธีการจัดการเผยแพรหรือประโยชนที่ไดรับ
3) การประเมินในมิติการเผยแพรเปนการเปดโอกาสใหผูส รางผลงานสรางสรรคไดรับ การ
ประเมิ น ผลงานมากขึ้ น และเป น การส ง เสริม ให อาจารยมี กํา ลัง ใจสร างสรรค ผ ลงานทั้ งยั งเปน การให
ความสําคัญกับการเผยแพรผลงานสรางสรรคเหมือนกับเปนการเผยแพรงานวิชาการทางการสรางสรรคให
กวางขึ้น
2

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อใหการดําเนินงาน
วิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
คนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยดังนี้
1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัยไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย แ ละบุ ค ลากรสายสนับสนุน หมายถึ ง ประมวลความประพฤติที่อ าจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษาสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของอาจารยและบุคลากร
สายสนั บสนุ นตามที่ สภามหาวิ ทยาลัย กําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาโดยตองยึดมั่นในหลักการ 6 ประการคือ 1) ยึดมั่น
และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไมใช
อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษาและตองครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ
1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณ
ตอหนวยงาน 5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณตอ
ผูรว มงาน 8) จรรยาบรรณต อนั กศึ กษาและผูรับ บริการ 9) จรรยาบรรณตอประชาชนและ
10) จรรยาบรรณตอสังคม
2

ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวิจยั ” สภาวิจัยแหงชาติสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีแหงสิ่งแวดลอม
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นั ก วิ จั ย ประจํ า หมายถึ ง ข า ราชการหรื อ พนั กงานหรื อ บุ ค ลากรที่ มีสั ญ ญาจ า งกั บ มหาวิ ทยาลั ย ทั้ ง ป
การศึกษาที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย
นักวิจัยประจํา (สมศ.) หมายถึง นักวิจัยประจําที่เปนขาราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
บุคลากรที่มีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัยและมีสัญญาจางกับ
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนดังนี้
ระบบทวิภาค

- สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา
(18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ:
ลงทะเบียน 24 หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ)

ระบบไตรภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอปการศึกษา
(15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอปการศึกษา
(10 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี้
1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุก
รายวิชาตลอดปการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลา
การเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้

เมื่อ

SCH

=

∑ nici

ni

=

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i

ci

=

จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i

2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้
F TES =

SCH
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ
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นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการโดยมหาวิทยาลัยได
มีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารยและไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการโดยมหาวิทยาลัย
มิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารยและ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับการ
สอนของอาจารยเปนการพิเศษ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จหรือสูความ
เปนเลิศตามเปาหมายเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆมีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน
โดยมี การสรุ ป วิ ธี ป ฏิ บั ติห รื อขั้ น ตอนการปฏิบัติตลอดจนความรูและประสบการณบัน ทึกเปน เอกสาร
เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ที่ไดรับผลกระทบหรืออาจไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินการและความสําเร็จของมหาวิทยาลัย ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เชน
นักศึกษา ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูค วามรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
คณะกรรมการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง มหาวิทยาลัยอื่นๆ องคการที่ทํา
หนาที่กํากับดูแล กฎ ระเบียบองคการที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจน
ชุมชนในทองถิ่น และชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ปเปนแผนที่กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงควัตถุประสงคผล
การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของมหาวิทยาลัยควรคลอบคลุมทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้
เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยมหาวิทยาลัยนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผน
ดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปเปนแผนที่
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติเพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธประกอบดวยโครงการหรือ
กิจกรรมตางๆที่จะตองดําเนินการในปนั้นๆเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธตัวบงชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมคาเปาหมายของตัว บงชี้เหลานั้นรวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนา
โครงการงบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน

ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมา
ตามที่ตองการขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่นๆองคประกอบของระบบประกอบดวยปจจัยนําเขากระบวนการผลผลิต
และขอมูลปอนกลับซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
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กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูไดโ ดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัด
องคการหนวยงานหรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผลรวมทั้งการ
วิเคราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆและนําสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานการบริหารหรือการตัดสินใจโดยมีคอมพิวเตอรรวมทั้งอุปกรณตางๆเปนเครื่องมือสนับสนุนการ
ทํางานของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯหรือ
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลเชนฐานขอมูล
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and
Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆที่เปนที่ยอมรับใน
ศาสตรนั้นๆหรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปน
วารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ
หน ว ยงานหรื อ องค ก รระดั บ ชาติ หมายถึ ง หน ว ยงานราชการระดั บ กรมหรื อ เที ย บเท า ขึ้ น ไปหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชนหรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
3

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองการบริหารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการตางๆใหเปนไปใน
ครรลองธรรมนอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชนธรรม
ที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวางกลาวคือหาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เทานั้นแตรวมถึงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและความถูกตองชอบธรรมทั้งปวงซึ่งวิญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติอาทิความโปรงใสตรวจสอบไดการปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอกเปนตน
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามา
4

ปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อใหเกิด
3

ดูเพิ่มเติม “คูมือนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด”ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)

4

ดูเพิ่มเติม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงานก.พ.ร.)
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ประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ชัดเจนมี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมิน
ผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการ
สามารถใช ท รั พ ยากรทั้ ง ด า นต น ทุ น แรงงานและระยะเวลาให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือการใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่ กําหนดและสรา งความเชื่ อมั่น ความไววางใจรวมถึงตอบสนอง) ความคาดหวังหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และ
ผลงานตอเป า หมายที่ กํา หนดไว โ ดยความรับ ผิดชอบนั้น ควรอยูในระดับ ที่ส นองตอความคาดหวังของ
สาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือกระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาชี้แจงไดเมื่อมี
ขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรีโดยประชาชนสามารถรู
ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆและสามารถตรวจสอบได
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือกระบวนการที่ขาราชการประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสี ย ทุ กกลุ มมี โ อกาสได เ ข า ร วมในการรั บ รู เรีย นรูทําความเขาใจรว มแสดงทัศนะรว มเสนอปญ หาหรือ
ประเด็นที่สํ าคัญที่เกี่ยวของรวมคิดแนวทางรวมการแกไขปญหารว มในกระบวนการตัดสิน ใจและรว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือการถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และ
ภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตั ด สิ น ใจและการดํ า เนิ น การให แ ก บุ ค ลากร โดยมุง เน น การสร า งความพึ ง พอใจในการให บ ริ ก ารต อ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดี
ของสวนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือการใชอํานาจของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือการไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย
ไมมีการแบงแยกดานชายหรือหญิงถิ่นกําเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝกอบรมและอื่นๆ
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือการหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียที่เกี่ยวของซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ
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ประโยชนและเสียประโยชนโดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดใน
ประเด็นที่สําคัญโดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียนตองศึกษาเพื่อใหไดรับการ
รับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย
อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการพนักงานและบุคลากรที่มีสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยทั้งปการศึกษาซึ่ง
มีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
การเผยแพร (สมศ.) หมายถึ ง การเผยแพร ง านสร า งสรรค ใ นลั กษณะสิ่ ง ตี พิม พ ก ารจั ด นิ ท รรศการ
(Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวดซึ่งเปนการนําเสนอผลงานศิลปะ
แขนงตางๆอาทิงานศิลปะดนตรีการแสดงและงานออกแบบที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะโดยมีการ
จัดการนําเสนอการเผยแพรในระดับ ชาติห รือนานาชาติอย างเปนระบบและเปน วิธีการที่ย อมรับ ในวง
วิชาชีพโดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรประกอบดวยศิลปนแหงชาติ
ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
แหล งเผยแพร (สมศ.) หมายถึง สถานที่สําหรับ การเผยแพรที่ย อมรับ ในวงวิช าการโดยการจัดแสดง
นิทรรศการหรือจัดการแสดงซึ่งเปนผลงานสรางสรรคสูสาธารณะประกอบดวยหลักเกณฑในการพิจารณา
คัดเลือกคุณภาพงานสรางสรรคดังตอไปนี้
1) ตองเปนแหลงเผยแพรระดับสถานศึกษาอาทิหอศิลปหอประชุมและลานศิลปวัฒนธรรมโดย
การจัดงานแสดงเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผูทรงคุณวุฒิเปนตน
2) หอศิลปขององคกรหรือสมาคมจะตองเปนสถานที่จัดแสดงงานศิลปะงานสรางสรรคโดยเฉพาะ
และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลปหรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ
3) แหลงเผยแพรระดับนานาชาติตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติหรือเปน
โครงการความรวมมือทางศิลปะงานสรางสรรคระหวางประเทศ
4) คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสรางสรรคไมต่ํากวา 3 คนโดยมีองคประกอบที่
สอดคลองกับเกณฑการประเมินประกอบดวยศิลปนแหงชาติผูทรงคุณวุฒิและหรือนักวิชาการที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นทั้งนี้ตองมีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย (ผูทรงคุณวุฒิใหหมายความ
รวมถึงศิลปนแหงชาติดวยและผลงานเหลานั้นจะตองผานกระบวนการทางวิชาการและการรับรองจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของ)
5) ศิลปะงานสรางสรรคงานออกแบบที่ไมตองการแสดงในหอศิลปจะตองมีหลักฐานที่แสดง
กิจกรรมการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีคุณภาพของงานที่แสดงพรอมเอกสารโครงงานแผนงานและ
การประเมิ น ผลโดยผลงานที่ จั ดแสดงตองไดรับ การรับ รองจากผูทรงคุณวุฒิทางวิช าการในสาขาวิช า
ไมต่ํากวา 3 คน ทั้งนี้ตองมีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย
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ศิลปะ คือ งานสรางสรรคที่สงเสริมสรางสุนทรียความงามและความสุขแกผูคนสภาพแวดลอมและสังคม
เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยมความสุนทรียเขาใจคุณคาและความสําคัญของศิลปะตลอดจนเปน
แนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข
วัฒนธรรม (สมศ.) หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่องเชนเรื่อง
ความคิดความรูสึก ความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรมโดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม
รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษยวัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล
เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยมวัฒนธรรมปจจุบันที่ดีควรมีความสอดคลองกับความเปนสากลแตมีรากฐานของ
วัฒ นธรรมตนเองที่ มีคุณคา สําหรั บ วัฒ นธรรมในมหาวิ ทยาลัย หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเปน
อุดมศึกษาที่ถือเปนแบบอยางที่ดีตอสังคมมีความเจริญงอกงามทางปญญาความรูความคิดทัศนคติและ
จิ ต ใจการมี น้ํ า ใจเสี ย สละและการมี ส ว นร ว มกั บ สั ง คมสามารถเป น ผู นํา ที่ ดีแ ละเปน ที่พึ่ ง ของสั ง คม มี
วัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่นาศรัทธาเปนที่ยอมรับ มีบทบาทตอการปกปองวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย และพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิตทามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลไดเหมาะสมอยางฉลาดรู
การพัฒนาสุนทรียภาพ (สมศ.) หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนที่เปนระบบเกี่ยวกับความ
งามทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอบุคคล มหาวิทยาลัย สภาพแวดลอม และสังคม ในแนวทาง
ที่ดีขึ้นโดยมีเปาหมายที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับรวมกันไดผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสรางสิ่งใหม
ตองไมเปนการทําลายคุณคาทางสุนทรียของศิลปะและวัฒนธรรมเดิมการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถ
สรางวัฒนธรรมใหมที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหมทั้งทาง
เทคโนโลยีระบบสังคมและความนิยมเพื่อใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจมีความเจริญกาวหนาอยางสันติสุข
สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) หมายถึง คุณคาทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่สงผล
ตอการรับ รูและความรูสึกสามารถจรรโลงจิตใจใหมีความสุขมีร สนิยมกอใหเกิดวิถีชีวิตมนุษยที่งดงาม
สามารถอยูรวมกันในสังคมที่เขาใจและผูกพันตลอดจนการรับรูถึงคุณคาที่เปนรูปธรรมและนามธรรมของ
ศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตรเพื่อการดํารงรักษสืบตอไป
สะอาด (สมศ.) หมายถึง ไมรกมีระเบียบรักษางายใชสะดวก
สุขลักษณะ(สมศ.) หมายถึง สะอาดปลอดภัยไรมลภาวะสุขใจสบายกายเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สวยงาม (สมศ.) หมายถึง มีการจัดแตงอาคารสภาพแวดลอมอยางเหมาะสมสอดคลองกับพื้นที่แวดลอม
ไมสิ้นเปลืองและไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
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5. วิธีการนับ (สมศ.)
การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรบทความ
จากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ
Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น
สามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปนบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) เทานั้น
การนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรใหนับตามปปฏิทินหรือป
การศึกษาอยางใดอยางหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูลสําหรับมหาวิทยาลัยแมโจ ใช ปปฏิทิน
ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพ
หรือเผยแพรมากกวา1ครั้งใหนับไดเพียง 1 ผลงานทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงาน
สรางสรรคไดตีพิมพหรือเผยแพรไปแลว
การนั บ จํ า นวนผลงานวิ จั ย หรือ ผลงานสรา งสรรค ที่ นํา ไปใชป ระโยชน ให นับ จากวั น ที่ นํ า
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได
ช ว งเวลาที่ ใ ช จ ะเป น ตามป ป ฏิ ทิ น หรื อ ป ง บประมาณหรื อ ป ก ารศึ ก ษาอย า งใดอย า งหนึ่ ง ตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล สําหรับมหาวิทยาลัยแมโจ ใช ปปฏิทิน ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
มีการนําไปใชประโยชนมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใช
ประโยชนที่แตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
หนังสือหรือตําราทางวิชาการซึ่งมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการ
ตีพิมพและผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการ
ตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 ชิ้น สําหรับมหาวิทยาลัยแมโจ ใช ปปฏิทิน
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6. องคประกอบคุณภาพตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
หลักการ
มหาวิทยาลัยแตละแหงมีปรัชญาปณิธานและจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ที่
มหาวิทยาลัยจะกําหนด วิสัยทัศน แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจน
สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภามหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหมีสวน
รวมของสมาชิกทุกกลุมในมหาวิทยาลัย และมีการถายทอดวิสัย ทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวให
รับ ทราบทั่ ว กั น ทั้ งอาจารย เจ า หนา ที่ นั กศึกษาตลอดจนผูมีสว นไดสว นเสีย เชน ผูป กครอง ชุมชน
ผูใชบริการ และสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้องคประกอบที่ 1 จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 1.1 :

กระบวนการพัฒนาแผน

ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2556

ผูรับผิดชอบ : กองแผนงาน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสอดคลอง
กับอัตลักษณหรือจุดเนนมีคุณภาพมีความเปนสากลและเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น มหาวิทยาลัยตอง
กําหนดวิสัยทัศนพันธกิจตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาแผนกลยุทธนอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของมหาวิทยาลัยแลว
จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐาน
การอุด มศึกษามาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพื่อใหการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่
ถูกตองเหมาะสม
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยโดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมมหาวิทยาลัย กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือดานการเรียน
การสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธแผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงาน
ผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนดการเรียนการสอน ในยุค
ปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐาน
ตามที่กําหนดประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชใน
การผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนา
อาจารย (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น (จ) อุปกรณการศึกษา
(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักศึกษา (ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรตามที่กฎกระทรวง
วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนด
ด า นคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต หมายถึ ง การที่มหาวิทยาลัย ดําเนิน การรับ นัก ศึกษาที่มีคุณสมบัติและ
จํ า นวนตรงตามแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษา สอดคล อ งกั บ เป า หมายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต อย า งมี คุ ณ ภาพและ
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตไดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งไดตาม
คุณลักษณะที่เปนจุดเนนของมหาวิทยาลัยกลาวคือ เปนผูใชภาษาไดดีถูกตอง ประพฤติดี มีกริยามารยาทดี
มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองไดถองแท เจริญงอกงาม เพาะความใฝรู และสามารถแปลความคิดเปนการกระทํา
ไดสําเร็จ เปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรู มีทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและ
นักวิชาชีพขั้นสูง มีทักษะในการวิจัย และมีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและ
สังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)

ตัวบงชี้องคประกอบที่ 2 จํานวน 13 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ สกอ.ที่
ตัวบงชี้ สกอ.ที่
ตัวบงชี้ สกอ.ที่
ตัวบงชี้ สกอ.ที่
ตัวบงชี้ สกอ.ที่
ตัวบงชี้ สกอ.ที่
ตัวบงชี้ สกอ.ที่
ตัวบงชี้ สกอ.ที่

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 หองสมุดอุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย

50

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556

ผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
มหาวิทยาลัยมีหนาที่ พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและ
ความพรอมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม
มีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการ
วางระบบและกลไกบริ ห ารหลั ก สู ต รอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : ขอ
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ร ะบบและกลไกการป ด หลักสูต รตามแนวทางปฏิบัติ ที่กํ า หนดโดยคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติหมายถึงตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดใน ภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค2 : ขอ
6. มี ความร ว มมื อในการพั ฒ นาและบริ ห ารหลักสู ตรระหวา งมหาวิท ยาลัย กับ ภาครัฐ หรื อ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมินสําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติให
เปดสอนทุกระดับปริญญาโดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษาแตไมนับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหปดดําเนินการแลว
2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหมหรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอปดหลักสูตรและคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป
ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
เกณฑทั่วไป
เกณฑทั่วไป
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ
เกณฑทั่วไป

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
เกณฑทั่วไป
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ภาคผนวก ก)
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0

หมายเหตุ :
มหาวิ ท ยาลั ย อาจกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม ให ส อดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
มหาวิ ทยาลั ย หรือกํ า หนดเป า หมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับ มาตรฐานของตนเองโดย
กํ า หนดไว ใ นรายละเอี ย ดของหลั ก สู ตรทั้ งนี้ ห ลัก สู ตรของมหาวิ ทยาลั ย ทุก ระดั บ คุณ วุ ฒิต อ งมี ผ ลการ
ดํ า เนิ น การที่ บ รรลุ ตาม เป า หมายตั ว บ งชี้ ทั้ง หมดอยู ในเกณฑ ดี จึง จะไดรั บ การเผยแพรห ลัก สูต รที่ ไ ด
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดับ อุด มศึ ก ษาแห งชาติ โ ดยเกณฑ ก ารประเมิน ผ านคือ มีก าร
ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : กองการเจาหนาที่ : คณะใชขอมูลของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
คําอธิบายตัวบงชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและความลุ ม ลึ ก ทางวิ ช าการเพื่ อ ปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ สํ า คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการผลิ ต
บัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูดังนั้นมหาวิทยาลัย
จึ ง ควรมี อ าจารย ที่ มี ร ะดั บ คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาในสั ด ส ว นที่ เ หมาะสมกั บ พั น ธกิ จ หรื อ จุ ด เน น ของ
มหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน : มหาวิทยาลัยสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป
ที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบัน กลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได = รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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หรือ
1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
= รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมินลบดวยรอยละของอาจารยประจําที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่
คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. คุณวุ ฒิป ริ ญญาเอกพิ จารณาจากระดับ คุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ
มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารยประจําใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการพนักงานและบุคลากรที่มีสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยทั้งป
การศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการหรือพนักงานหรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยทั้งป
การศึกษาที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย
การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหนับระยะเวลาการทํางานดังนี้
9-12 เดือน
คิดเปน 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน
คิดเปน 0.5 คน
นอยกวา 6 เดือน
ไมสามารถนํามานับได
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ไดไมจําเปนตอง
เลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.3 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : กองการเจาหนาที่ : คณะใชขอมูลของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
คําอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมให
อาจารยในมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆอยาง
ตอเนื่องเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอนรวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศการดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน : มหาวิทยาลัยสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบัน กลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) ค า การเพิ่ มขึ้ น ของร อยละของอาจารยป ระจําที่ดํ ารงตํา แหนง ผูชว ยศาสตราจารยร อง
ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ
12 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

= จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =
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รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
x 5
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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หรือ
1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่
ผานมา = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมินลบดวยรอยละของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปที่ประเมิน
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x 5

หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารยประจําใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ไดไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับมหาวิทยาลัย

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

57

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2556
ผูรับผิดชอบ : กองการเจาหนาที่ / สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจําเปนตองมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอนการประเมินผลการเรียนรูและการใชสื่อการสอนที่
ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของ
ผูเรียน นอกจากนั้นยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย
เกณฑมาตรฐาน: ขอ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผลและ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
5. มี การให ค วามรู ดา นจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับ สนุ น และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ :
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมินหรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรดานสวัสดิการการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและการสรางขวัญและ
กําลังใจหรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.5 : หองสมุดอุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : สํานักหอสมุด/สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ/กองอาคารและสถานที่/กองสวัสดิการ/
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยจะเปนผูผลักดันการดําเนินงานและเขียน
รายงานการประเมินตนเองรวมทั้งจะปอนขอมูลใน CHEQA Online ใหคณะ
และคณะใชคะแนนผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
คําอธิบายตัวบงชี้ :
นอกเหนื อ จากการเรี ย นการสอนมหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด บริ ก ารด า นกายภาพอย า งครบถ ว น
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนเชนสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น ๆ การบริการดานงานทะเบียนการบริการนักศึกษานานาชาติเปนตน
นอกจากนั้ น ยั ง จํ า เป น ต อ งมี ส ภาพแวดล อ มและการบริก ารดา นกายภาพที่ ส งเสริ มคุ ณ ภาพชี วิต ของ
นักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษา หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย
การจัดจําหนายอาหาร เปนตน
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES
ตอเครื่อง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีการฝกอบรม
การใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยาง
นอยในดานหองเรียนหองปฏิบัติการอุปกรณการศึกษาและจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆอยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและ
สนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอย
ในเรื่องประปาไฟฟาระบบกําจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตางๆโดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
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หมายเหตุ :
1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตาง ๆ ของนักศึกษาที่
มีการลงทะเบียนการใช wifi กับมหาวิทยาลัยดวย
2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกันโดยไมตอง
เทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556

ผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ชนิดของตัวบงชี้: กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุนโดยการมีสวนรวมจากบุคคลมหาวิทยาลัยหรือชุมชนภายนอก
มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากตอ
ความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษาเชนการเปดโอกาสใหนักศึกษาได
คนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคลการจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
รวมทั้งมี การฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียงมีการจัดสัมมนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
โครงการมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
เกณฑมาตรฐาน: ขอ
1. มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี)
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
6. มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นที่ มี ต อ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรูทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา
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หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษายกเวนรายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้น
เรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงานสหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ
วิทยานิพนธ เปนตน
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของ
มหาวิ ทยาลั ยที่ ไดพัฒ นาขึ้ นและนํ า ไปใชในการพัฒ นาวิธีการสอนกรณีห ลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาดวย
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ/บัณฑิตวิทยาลัย/ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ/
กองกิจการนักศึกษา/ศูนยศิลปวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พึงมีประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละ
หลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตอาจมีความแตกตางกัน
ตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใชและอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือที่มีลักษณะ
เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ
ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หรื อผู สํ าเร็ จ การศึ กษาในหลั กสู ตรที่ เ นน การวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความเปน นักวิช าการ
การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษและการนําเสนอผลงาน
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอื้อ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุ ม วิ ช าการหรื อนํ า เสนอผลงานทางวิช าการในที่ ป ระชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่ป ระชุ ม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : กองกิจการนักศึกษา : มหาวิทยาลัยจะเปนผูผลักดันการดําเนินงานและเขียนรายงาน
การประเมินตนเองรวมทั้งจะปอนขอมูลใน CHEQA Online ใหคณะ
และคณะใชคะแนนผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญ
ของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติรวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคมดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรมีการวัด
ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดใหกับนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร
2. มี การถ า ยทอดหรื อเผยแพร พฤติกรรมดานคุ ณธรรมจริย ธรรมสําหรับ นั กศึกษาที่ ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหารคณาจารยนักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1
โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนัก ศึกษาตามตัวบงชี้
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรมโดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
หมายเหตุ :
1. การยกย อ งชมเชยประกาศเกีย รติคุณ ดานคุณธรรมจริย ธรรมหากดํ าเนิ น การในระดั บ
มหาวิทยาลัยตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือ
เขารวมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย (ตั้งแต 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป)
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติหมายถึงหนวยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเทา
ขึ้นไป (เชนระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชนหรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยหรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชนสภาอุตสาหกรรมสภาหอการคาสภา
วิชาชีพ)
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1ป
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2555
ผูรับผิดชอบ : กองแผนงาน : มหาวิทยาลัยจะสงผลการดําเนินงานใหคณะเพื่อนําไปเขียนในรายงาน
การประเมินตนเอง
คําอธิบายตัวบงชี้ :
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา
นั้น ๆ ที่ ไดงานทํา หรือมี กิจ การของตนเองที่มีร ายไดป ระจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวัน ที่สําเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น
การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อ
เลี้ย งชี พตนเองได การนั บจํ านวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ล งทะเบีย นเรีย นในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลาใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1ป
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

x 100

ปการศึกษา
ปการศึกษา

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว
ผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาผูอุปสมบทและผูที่เกณฑทหาร
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณอยางนอย
รอยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะครอบคลุมทุกคณะกรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 70 ของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใหมีการติดตามซ้ําโดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2 :

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แหงชาติ
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2555
ผูรับผิดชอบ : กองแผนงาน : มหาวิทยาลัยจะสงผลการดําเนินงานใหคณะเพื่อนําไปเขียนในรายงาน
การประเมินตนเอง
คําอธิบายตัวบงชี้ :
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุโดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดครอบคลุม
อยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใชตลอดจนสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่ส ภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติมหรือสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดาน
ตองทําการประเมินครบทุกดาน
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

ปการศึกษา
ปการศึกษา

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับการศึกษา
โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
1. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติที่มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเองโดยใชแนวทางจากตัวอยางแบบสอบถามที่
เผยแพรโดย สมศ.
2. ผูตอบแบบสอบถามคือผูใชบัณฑิตหรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ
3. ขอมูลผลการดําเนิน งานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบทั้ง 5 ดาน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน
66

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 3 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปปฏิทิน 2556 หาร ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : บัณฑิตวิทยาลัยฯ : คณะใชขอมูลของมหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิดความสามารถดาน
การคิดเชิงวิพากษการนําเสนอผลงานมีทักษะในการวิจัยทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและ
นักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผู สํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาโท หมายถึง บทความที่เปน ผลจากวิทยานิพนธห รือ
บทความจากสารนิพนธหรือบทความจากศิลปนิพนธ
การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับ
คณะและตองเปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปน
กรรมการพิจารณาดวย
งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ นอกมหาวิทยาลัยเจาภาพอยางนอยรอยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถ
อยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

67

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลไดแกฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ
หรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

ปปฏิทิน
ปการศึกษา

หมายเหตุ นับตามปที่ไดรับการตีพิมพเทานั้น
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพดังนี้
คาน้ําหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพรดังนี้
คาน้ําหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค *
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัยหรือจังหวัด
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส
สิงคโปร ไทย และเวียดนาม
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น

การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตอง
ไปแสดงในตางประเทศ
การเผยแพรในระดับนานาชาติเปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศที่
ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความที่เปนผลจากวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่ตีพิมพในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายป
ตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาพรอมชื่อเจาของบทความชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ปที่ตีพิมพชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพคาน้ําหนักของบทความวิจัย
แตละชิ้น
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติพรอมชื่อเจาของผลงานปที่เผยแพรชื่อหนวยงานหรือ
องคกรพรอมทั้งจังหวัดประเทศที่เผยแพรรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐานและคาน้ําหนักของการ
เผยแพรผลงานแตละชิ้น
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 4 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปปฏิทิน 2556 หาร ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : บัณฑิตวิทยาลัยฯ : คณะใชขอมูลของมหาวิทยาลัย
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญ
ของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิดความสามารถ
ดานการคิดเชิงวิพากษการนําเสนอผลงานมีทักษะในการวิจัยทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและ
นักวิชาชีพขั้นสูง
งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหมายถึงการนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆนอกมหาวิทยาลัยเจาภาพอยางนอยรอยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหมายถึงการนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆจากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถ
อยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลไดแกฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
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วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ
หรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

x 100

ปปฏิทิน
ปการศึกษา

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพดังนี้
คาน้ําหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปลาสุดใน
subject category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพรดังนี้
คาน้ําหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค *
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัยหรือจังหวัด
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย

อาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม
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การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น

การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตอง
ไปแสดงในตางประเทศ
การเผยแพรในระดับนานาชาติเปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ
ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาพรอม
ชื่อเจาของบทความชื่อวิทยานิพนธปที่ตีพิมพชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่
ตีพิมพคาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
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ตัวบงชี้สมศ.ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : กองการเจาหนาที่ : คณะใชขอมูลของมหาวิทยาลัย
คําอธิบายตัวบงชี้ :
คุ ณ ภาพของคณาจารย เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพของผู เ รี ย นรวมทั้ ง พิ จ ารณาจาก
ความสําเร็จของสถานศึกษาในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารยเพื่อใหอาจารยติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่องอันจะทําใหสถานศึกษาสามารถแขงขันไดในระดับสากลคุณภาพ
อาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑการพิจารณา
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารยดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0
1
3
6

2
3
5
8

5
6
8
10

วิธีการคํานวณ
คาดัชนีคุณภาพอาจารยคํานวณดังนี้
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

ปการศึกษา
ปการศึกษา

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา
2. นับอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาตอโดยมีฐานขอมูลที่ระบุรายละเอียดแสดง
วุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
- คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพใหรับรองการเทียบเทาตามเกณฑของ สกอ.
และกรณีสายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ ก.พ.
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา
เปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งมหาวิทยาลัยจัด
ขึ้นใหสอดคลองกับความตองการและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกาและ (2) การจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับ สนุนสงเสริมจากมหาวิทยาลัยทั้งนี้
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกายอารมณสังคมสติปญญาตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ได แ ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู ทั ก ษะทางป ญ ญา ทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้องคประกอบที่ 3 จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
มหาวิ ทยาลั ย ควรจั ดบริ การด า นตางๆ ใหนักศึ กษาและศิษยเ กาอยางครบถว นโดยเฉพาะใน
กิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต
(2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลง
ทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกาและ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตาง ๆ
เกณฑมาตรฐาน:ขอ
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอ ไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัด
บริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5 โดย
อนุโลม
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : กองกิจการนักศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
มหาวิ ทยาลั ย ต องส งเสริ ม ให มี การจัดกิ จ กรรมนั กศึก ษาต าง ๆ อยางเหมาะสมและครบถว น
กิจ กรรมนักศึ กษา หมายถึ ง กิ จ กรรมเสริ มหลักสูตรที่ดําเนิน การทั้งโดยมหาวิทยาลัย และโดยองคกร
นักศึกษา เปน กิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และ
คุณธรรม จริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม
จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่อสารและการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและสอดคล องกั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติมตลอดจนสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
เกณฑมาตรฐาน: ขอ
1. มหาวิทยาลัย จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรีย นรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มี ก ารส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษานํ า ความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพไปใช ใ นการจั ด กิ จ กรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท สําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหวาง
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมรวมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
พร อมของแต ล ะมหาวิ ทยาลัย อยา งไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจําเปน ตองมีพันธกิจ นี้เปน สว นหนึ่งของ
พันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพตามจุ ด เน น เฉพาะของแต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให ไ ด ผ ลงานวิ จั ย และงาน
สรางสรรคที่เกิดประโยชนการวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่
สําคัญ 3 ประการคือ 1) มหาวิทยาลัยตองมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุน
ทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณา
การงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจดานอื่นๆของมหาวิทยาลัยและ 3) ผลงานวิจัยมี
คุณภาพมีประโยชนสนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามพันธกิจดาน
การวิจัยและงานสรางสรรคอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งมีจุดเนนเฉพาะโดยมีการเนินการตาม
นโยบายแผนงานงบประมาณมีการบริหารและการจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารยนักวิจัยและ
บุ ค ลากรให มี ส มรรถนะในการทํ า วิ จั ย และงานสร า งสรรคส ง เสริ ม และสรา งเครื อ ข ายการทํ า วิจั ย กั บ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดผลงานวิจัยผลงานประดิษฐและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพเปน
นวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาบัณฑิตที่เรืองปญญามีคุณธรรมและความเชี่ยวชาญสูงการสราง
และพัฒ นาองค ความรูใหมเ ปน การเปดโลกทัศนใหมและขยายพรมแดนของความรูและทรัพยสิน ทาง
ป ญญาที่ ส ามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นงานได จ ริ งทั้ งการใชป ระโยชน เชิ งวิ ช าการการใชป ระโยชน เชิ ง
สาธารณะการใชประโยชนเชิงนโยบายและการใชประโยชนเชิงพาณิชยเปนตน
ถามหาวิทยาลัยตองสรางความเขมขนเชิงวิชาการสรางผลงานที่มีคุณภาพสูงและสรางการยอมรับ
ในแวดวงวิชาการควรเปนงานวิจัยเชิงวิชาการสามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติไดหากเปนงานวิจัยและพัฒนาก็ตองเปนงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชประโยชนไดตามความ
ตองการของผูใชจริงรวมทั้งนักวิจัยสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆเกี่ยวกับการใชความรูในการพัฒนาเปนการ
เรียนรูที่สั่งสมและถายทอดไปสูผูอื่นไดประเด็นสําคัญก็คือไมวางานวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัยประยุกตก็ตอง
เปนงานวิจัยแทคือการมีผลเปนการเรียนรูสั่งสมองคความรูและถายทอดองคความรูนั้นๆไดผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทย
สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศรวมทั้งการพัฒนาประเทศสูสังคมแหงการเรียนรู สังคมความรูและ
สังคมแหงภูมิปญญาอันกอใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูและใฝรูตลอดชีวิตและวัฒนธรรมการใชความรูใน
การกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและการพัฒนาตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
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มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ตัวบงชี้องคประกอบที่ 4 จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2556
ผูรับผิดชอบ : สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนิน งานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุน ครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่
กําหนดไวทั้งการสนับ สนุน ดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยการสงเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคลทรัพยากรเงิน
เครื่องมืออุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
เกณฑมาตรฐาน :ขอ
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย
แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอยาง
นอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯหรือหนวยวิจัยฯหรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่ งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย ในการวิจัยฯเชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯเชนการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสรางสรรค
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัย
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เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค2
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจาก
สภาพปญหาของสังคมเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
เกณฑทั่วไป
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ
เกณฑทั่วไป

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
เกณฑทั่วไป

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ
เกณฑทั่วไป
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 7 ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2556
ผูรับผิดชอบ : สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อเผยแพรไปยังคณาจารยนักศึกษา
วงการวิชาการหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุน
ใหมีการรวบรวมเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
อยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุมโดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคเพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4. มีการนํา ผลงานงานวิ จัย หรื องานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมีการรับ รองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อช ว ยในการคุมครองสิท ธิ์ของงานวิจั ย หรือ งานสรางสรรคที่นํ าไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2556 หาร ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร : ใหคณะใชขอมูลของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจาก
ภายในมหาวิทยาลัยและที่ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
อยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่มหาวิทยาลัยไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย
เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
เปนคะแนนระหวาง 0-5
1. เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัย กลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
=
60,000 บาทขึ้นไปตอคน
1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =
50,000 บาทขึ้นไปตอคน
1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =
25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอคน
=
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก*
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
* จํานวนเงินกอนหักเขามหาวิทยาลัย
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ปงบประมาณ
ปการศึกษา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกตอคน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x 5

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําใหนับตามปการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ
2. ให นั บ จํ า นวนเงิน ที่ มีการลงนามในสัญ ญารับ ทุน ในปงบประมาณนั้น ๆ ไมใชจํานวนเงิน ที่
เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของมหาวิทยาลัยที่รวมโครงการใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ
กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละมหาวิทยาลัย
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัยแตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปปฏิทิน 2556 หาร ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร : ใหคณะใชขอมูลของมหาวิทยาลัย
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาการดําเนินการตามพันธกิจอยาง
มีประสิทธิภ าพและประสบความสําเร็จนั้นสามารถพิจ ารณาไดจ ากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและจํานวน
ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหมายถึงการนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆนอกมหาวิทยาลัยเจาภาพอยางนอยรอยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหมายถึงการนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆจากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ
(Full Paper)และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถ
อยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลไดแกฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสารSJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
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เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพดังนี้
คาน้ําหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปลาสุดใน subject
category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพรดังนี้
คาน้ําหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค *
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัยหรือจังหวัด
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย

อาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น

การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศหมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตอง
ไปแสดงในตางประเทศ
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การเผยแพรในระดับนานาชาติเปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ
ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x 100

ปปฏิทิน
ปการศึกษา

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดรอยละเทากับ5คะแนนจําแนกตามกลุมสาขาวิชาดังนี้
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รอยละ
20
20
10

การคิดคะแนนระดับคณะใหนําคะแนนที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ยและการคิด
คะแนนระดับมหาวิทยาลัยใหนําคะแนนที่คิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่ อบทความวิ จั ย ระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาพรอม
ชื่อเจาของบทความปที่ตีพิมพชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและคาน้ําหนักของ
แตละบทความวิจัย
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอพรอมชื่อเจาของผลงานปที่เผยแพร
ชื่อสถานที่จังหวัดหรือประเทศที่เผยแพรและระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐานและคาน้ําหนัก
ของแตละผลงานสรางสรรค
3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย
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ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 6 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปปฏิทิน 2556 หาร ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของมหาวิทยาลัยการดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และประสบความสํ า เร็จ นั้ นสามารถพิ จารณาไดจ ากผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมี
ประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงาน
การวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอยางถูกตองสามารถ
นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรมมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมายโดย
มีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงคและ/
หรือไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/
การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สามารถนําไปสูการแกปญหาได
อยางเปนรูปธรรมมี ดังนี้
1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนใน
เรื่องตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้นไดแกการใชประโยชนดานสาธารณสุข
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนตน
2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เช น ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป น ข อ มู ล การประกาศใช ก ฎหมายหรื อ กํ า หนดมาตรการกฎเกณฑ ต า งๆ โดยองค ก รหรื อ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน
3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชยเชนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายไดหรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเปนตน
4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรคซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจยกระดับจิตใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพสรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาลซึ่งไดมีการศึกษาและการ
ประเมินไว
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง
หน ว ยงานหรื อ องค ก รหรื อ ชุ ม ชนภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารนํ า งานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ข อง
มหาวิทยาลัยไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
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การนั บ จํ า นวนผลงานวิ จั ย หรื อ ผลงานสรา งสรรค ที่ นํา ไปใชป ระโยชน ให นับ จากวั น ที่ นํ า
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได
ช ว งเวลาที่ ใ ช จ ะเป น ตามป ป ฏิ ทิน ตามระบบที่ม หาวิท ยาลัย จัด เก็ บ ขอ มูล ในกรณี ที่ง านวิจั ย หรือ งาน
สรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนใน
กรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x 100

ปปฏิทิน
ปการศึกษา

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําโดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอพรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใช
ประโยชน ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงาน
หรือองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวยตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
- การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
ในเรื่องตางๆที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชนดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
- การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมายหรือกําหนดมาตรการกฎเกณฑตางๆโดยองคกรหรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เปนตน
- การใชป ระโยชน ในเชิงพาณิชย เช น งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒ นา
สิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายไดหรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
- การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรคซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจยกระดับจิตใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพสรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาลซึ่งไดมีการศึกษาและการ
ประเมินไว
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษาโดยนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปปฏิทิน 2556 หาร ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : กองการเจาหนาที่
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษาคนควาวิเคราะหสังเคราะหวิจัยการ
ปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหาหรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
ผลงานวิ ช าการที่ ไ ด รั บ รองคุ ณ ภาพ หมายถึ ง บทความวิ ช าการตํ า ราหรื อ หนั ง สื อ ที่ ผ า น
กระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลวตามเกณฑของกพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา
ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ
(Book)ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพโดยมีรายละเอียดดังนี้
- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูที่
สะทอนมุมมองแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณการสังเคราะหเอกสารหรือการวิจัยโดยจัดทําในรูป
ของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน
-ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบอาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ไดโดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่
เกี่ยวของและสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรูไปสูวงวิชาการหรือผูอาน
ทั่วไปโดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชา
ใดวิชาหนึ่งทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให
ทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิดและสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
หนังสือหรือตําราทางวิชาการซึ่งมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการ
ตีพิมพและผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการ
ตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ1ชิ้น
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เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้
คาน้ําหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด
ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลวหรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x 100

ปปฏิทิน
ปการศึกษา

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการตําราหนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มี
คุณภาพของอาจารยประจําโดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อ
เจาของผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ชื่อหนวยงาน
ที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คาน้ําหนักของผลงานวิชาการ
แตละชิ้น
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษาโดยนับรวมอาจารยที่ลา
ศึกษาตอ
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
หลักการ
การบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมเปน หนึ่ง ในภารกิจ หลัก ของมหาวิ ทยาลั ย มหาวิท ยาลั ย พึ ง
ให บ ริการทางวิช าการแกชุ มชนสั งคมและประเทศชาติในรู ปแบบต าง ๆ ตามความถนัดและในดานที่
มหาวิ ทยาลั ย มี ความเชี่ย วชาญการใหบ ริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิด
คาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนหนวยงานอิสระหนวยงาน
สาธารณะชุมชนและสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบ ริการทางวิช าการมีความหลากหลาย เชน การ
อนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการ
อบรมจั ดประชุ มหรื อสั มมนาวิ ช าการ ทํางานวิจัย เพื่อตอบคําถามตาง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การ
ใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลวมหาวิทยาลัยยังไดรับประโยชนในดานตาง
ๆ คือเพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อ
ใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารยสราง
เครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของมหาวิทยาลัยจาก
การใหบริการทางวิชาการดวย
ด า นการบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม หมายถึ ง การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ก ารให บ ริ ก ารวิ ช าการที่
ครอบคลุ มกลุ ม เป า หมายที่ เ ฉพาะเจาะจงทั้ งในประเทศและตางประเทศซึ่งอาจใหบ ริ การโดยการใช
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยหรือใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับบุคคลในหลาย
ลักษณะอาทิการใหคําปรึกษาการศึกษาวิจัยคนควาเพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคมการฝกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้ น ต า ง ๆ การจั ดให มีการศึ กษาตอเนื่องบริการศิษยเกาและประชาชนทั่ว ไปการใหบ ริการทาง
วิ ช าการนี้ ส ามารถจั ดในรู ป แบบการใหบ ริ การแบบใหเปล าดว ยสํา นึกความรับ ผิดชอบของความเป น
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในฐานะเปนที่พึ่งของสังคมหรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทน
เปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหมการใหบริการทาง
วิชาการโดยการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูใหมที่เปนประโยชนเปนที่พึ่งและแหลงอางอิงทาง
วิชาการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองอันกอใหเกิดความมั่นคงความเขมแข็งและการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชนสังคมประเทศชาติและนานาชาติตลอดจนการสงเสริมการมีบทบาททางวิชาการและ
วิ ช าชี พ ในการตอบสนองชี้ นํ า และเตื อ นสติ สั ง คมของมหาวิ ท ยาลั ย โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ
สาธารณะ
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ตั ว บ ง ชี้ ม าตรการส ง เสริ ม (สมศ.) หมายถึ ง กลุ ม ตั ว บ ง ชี้ ที่ ป ระเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันชี้แนะปองกันและแกไขปญหา
สัง คมตามนโยบายของรั ฐ ซึ่ ง สามารถปรั บ เปลี่ ย นตามกาลเวลาและป ญ หาสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นไป โดยมี
เป า หมายที่ แ สดงถึ ง ความเป น ผู ชี้ นํ า สั ง คม อาทิ การรั ก ชาติ การบํ า รุ ง ศาสนา และเทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การนอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเปนแบบอยาง การสรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง การสงเสริมความ
รวมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ คานิยม
จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแกปญหาสังคม อาทิ ความขัดแยง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด
เปนตน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)

ตัวบงชี้องคประกอบที่ 5 จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2556
ผูรับผิดชอบ : สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพึง
กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบและมีการจัดโครงสรางมหาวิทยาลัย
เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาวการใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยและสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยอยางเปนรูปธรรม
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2
และขอ 3
เกณฑการประเมิน: ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

93

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2556
ผูรับผิดชอบ : สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนองความตองการและ
เปนที่พึ่งของชุมชนภาครัฐภาคเอกชนหนวยงานวิชาชีพสังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความ
พรอมตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยพิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและ (3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทาง
วิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหนวยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและเผยแพรสูสาธารณชน
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชี้สมศ.ที่ 8 : ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2556 ผูรับผิดชอบ : สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการฯ
คําอธิบายตัวบงชี้ : การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชน
หรือสังคมเปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือ
การพัฒนาความรูตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการที่มี
คาตอบแทนและบริการวิชาการใหเปลาโดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการ
เขากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชา หรือหลักสูตร เปนตน
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภทคือ
1. การพัฒนาการเรียนการสอน
2. การพัฒนาการวิจัย
ในการประเมินตัวบงชี้นี้ตองมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแตละโครงการไมจําเปนตองมีทั้ง
สองประเภทและผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการพัฒนาการวิจัยจะตองเสร็จสิ้นภายใน
ปงบประมาณ 2556 เทานั้น
วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

x 100

ปงบประมาณ
ปงบประมาณ

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานเอกสารขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวมจัดระบบและมีการประมวลความรู
และประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยอาจไปตอ
ยอดพัฒนาเปนหนังสือตําราหรืองานวิจัยขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชา
ใหม
2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปที่ประเมินและ
โครงการวิชาการที่เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปที่ประเมินโครงการหนึ่งๆจะ
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอนหรือเฉพาะกับงานวิจัยหรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัยก็ได
3. การบริการวิชาการเปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2556 ผูรับผิดชอบ : สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการฯ
คําอธิบายตัวบงชี้ : โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหมายถึง
โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือทําใหชุมชนหรือองคกร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน
ประเด็นการพิจารณา:
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4. ชุม ชนหรื อ องค ก รสร า งกลไกที่ มี ก ารพั ฒ นาตนเองโดยคงอั ต ลั ก ษณ ข องคนในชุ ม ชนและ
เอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
เกณฑการใหคะแนน: ขอ
คะแนน 1
ปฏิบัติได
1ขอ

คะแนน 2
ปฏิบัติได
2ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได
3ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได
4ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได
5ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
2. รายงานเอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของชุมชน
หรื อองค กรได เรี ยนรูและดํ าเนิน กิจ กรรมอยางตอเนื่องและพัฒ นาตามอัตลักษณของคนในชุมชนและ
เอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน
4. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่สราง
ประโยชนความเขมแข็งและคุณคาตอสังคมชุมชนหรือองคกร
5. “ตอเนื่อง” หมายถึงมีการดําเนินงานตั้งแต 2 ป ขึ้นไป
6. “ยั่งยืน” หมายถึงมีการดําเนินงานตั้งแต 5 ป ขึ้นไป
7. “เขมแข็ง” หมายถึงสามารถพึ่งพาตนเองได
หมายเหตุ สําหรับมหาวิทยาลัยที่ไดรับการประเมินป 2555 เปนตนไปสามารถใชโครงการ/กิจกรรมใหมที่
ปรากฏอยูในแผนระยะยาวโดยไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวาเปนโครงการ/กิจกรรมที่ตอเนื่องใน
อนาคตและจะยั่งยืนเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได โดย สมศ. จะพิจารณาใหคะแนนลวงหนา
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแตละมหาวิทยาลัยและมีการบูรณาการเขา
กับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟูอนุรักษสืบสานพัฒนาเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมสรางสรรคสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวั ฒ นธรรมของชาติ โดยเห็ น ถึงความสําคัญและคุณคาเรื่องศิล ปะและวัฒ นธรรมที่จําตองปลูกฝง
สงเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดีงามความมีสุนทรียและวัฒนธรรมที่พึงประสงคอยูในสภาพแวดลอมที่สวยงาม
อยางมีรสนิยมใหเกิดในจิตสํานึกและในวิถีชีวิตมีความเชื่อมั่นในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาสามารถรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในเรื่องความเชื่อคานิยมและวัฒนธรรมใหมๆ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย
และการดําเนินงานทั้งในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัยโดยมีระบบและกลไกเปนหนวยสงเสริมสนับสนุนใน
ลักษณะโครงการและสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหวิถีชีวิตและบรรยากาศในมหาวิทยาลัย
นาอยูมีชีวิตที่มีคุณคาอยางมีรสนิยมและสามารถอยูในสังคมดวยความเขาใจมีน้ําใจอยางมีความสุข
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้องคประกอบที่ 6 จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 6.1

: ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : ศูนยศิลปวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยตองมีนโยบายแผนงานโครงสรางและการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูร ณาการงานด า นทํา นุ บํ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรมกับ การจัดการเรีย นการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10 : การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : ศูนยศิลปวัฒนธรรม
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ศิลปะและวัฒนธรรมเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพวิถีชีวิตและจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคมเปน
พันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนักที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนเพื่อให
สังคมในสถานศึกษาอยูรวมกันอยางมีความสุขอยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรัทธาและเปนที่
ยอมรับของสังคมการสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่องที่มั่นคง
และยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได
ประเด็นการพิจารณา : ขอ
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
ปฏิบัติได
1 ขอ

ขอ
คะแนน 2
ปฏิบัติได
2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได
3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได
4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. นโยบายแผนระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมพรอมรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชนและคุณคาตอชุมชน)
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จเชน
ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยางแบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
วิธีการวิเคราะหผลเปนตน
5. รายงานรางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติจากมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
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ตัวบงชี้สมศ.ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : กองอาคารและสถานที่/กองสวัสดิการ/ศูนยศิลปวัฒนธรรม
คําอธิบายตัวบงชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยมเกิดรูปแบบวิถีชีวิตและ
สังคมโดยมีลักษณะที่เปนพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญาโดยมีแผนใน
การพัฒนาใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือก
รับรักษาและสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงามอยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม
ประเด็นการพิจารณา : ขอ
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแตงอยางมี
ความสุนทรีย
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามสอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวน
รวมอยางสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1–4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
ปฏิบัติได
1 ขอ

ขอ
คะแนน 2
ปฏิบัติได
2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได
3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได
4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยดําเนินการตลอดปในแตละปการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรมรายงานผลการประเมินการมีสวนรวม
3. เอกสารหลั ก ฐานหรื อ ผลการประเมิ น ด า นสภาพแวดล อ มความปลอดภั ย ความสะอาด
สุขอนามัยและความสวยงาม
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมให
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1–4
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หมายเหตุ
1) สะอาด หมายถึง ไมรกมีระเบียบรักษางายใชสะดวก
2) สุขลักษณะ หมายถึง สะอาดปลอดภัยไรมลภาวะสุขกายสบายใจเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3) สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคารสภาพแวดลอมอยางเหมาะสมสอดคลองกับพื้นที่
แวดลอมไมสิ้นเปลืองและไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม

.
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการ
กํากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ให
มีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริ ห ารทรั พยากรทั้ ง หมดฯลฯ เพื่ อสั มฤทธิผ ลตามเปาหมายที่กําหนดไวโ ดยใชห ลักธรรมาภิบ าล
(Good Governance)
ดานการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหาร
และการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมไปสูการปฏิบัติอยางมีเอกภาพ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไวโดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่กํากับดูแลนโยบาย การ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารบุคคลการบริหารงบประมาณและทรัพยสินการบริหารสวัสดิการที่จัดให
นักศึกษาและบุคลากรทุกคน รวมทั้งกํากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
กฎระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่กําหนดมีการเผยแพรผลการดํางานของสภามหาวิทยาลัยและการ
บริหารและการจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปรงใส
(Transparency) หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และหลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus
Oriented)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 2552-2553
7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องคูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
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ตัวบงชี้องคประกอบที่ 7 จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยเรียนรู
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารมหาวิทยาลัย

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

103

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.1 : ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานสภามหาวิทยาลัย/กองแผนงาน/กองกลาง
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ป จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ สํ า คั ญ ต อการเจริญ กาวหนา ของมหาวิท ยาลัย คือ สภามหาวิท ยาลัย และ
ผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยนั้นๆ หากสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มี
ธรรมาภิบาลรับผิดชอบตอสังคมรักความกาวหนาดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาและกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่ถูกตองจะทําใหมหาวิทยาลัยเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
มหาวิทยาลัย
3. ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวน
ไดสวนเสีย
7. สภามหาวิ ท ยาลั ย ประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย และผู บ ริ ห ารนํ า ผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
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หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไวซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ
สมศ.
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.2 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยเรียนรู
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2556

ผูรับผิดชอบ : กองการเจาหนาที่

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรูซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูโดยมีการรวบรวม
องคความรูที่มีอยูในมหาวิทยาลัย ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ
เพื่อใหทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพอันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดกระบวนการในการบริหาร
จัดการความรูในมหาวิทยาลัยประกอบดวยการระบุความรูการคัดเลือกการรวบรวมการจัดเก็บความรูการ
เขาถึงขอมูลและการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยการสรางบรรยากาศและ
วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย การกํ า หนดแนววิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านตลอดจนการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มี การแบ งป น และแลกเปลี่ ย นเรีย นรูจ ากความรูทักษะของผูมีป ระสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปงบประมาณปจจุบันหรือปงบประมาณที่ผานมา
ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.3

: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยจะเปนผูผลักดันการดําเนินงานและเขียน
รายงานการประเมินตนเองรวมทั้งจะปอนขอมูลใน CHEQA Online ใหคณะ และคณะใชคะแนนผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
มหาวิทยาลัย ควรมี การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกเปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหารการวางแผนและการตัดสินใจ
ของผูบริหารทุกระดับเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากรเพื่อการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งนี้ระบบดังกลาวตองมีความ
สะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยอยางนอย
ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
เกณฑการประเมิน:ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5ขอ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2556

ผูรับผิดชอบ : สํานักงานคุณภาพและมาตรฐานฯ

ชนิดของตัวบงชี้: กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปจ จัย กิจ กรรมและ
กระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไมใชตัวเงินเชน
ชื่อเสียงและการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาส
ในการเกิดเพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหารวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉินเพื่อให
มั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงานมีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการแต งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดานตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
- ความเสี่ยงดานนโยบายกฎหมายระเบียบขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเชนความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร
งานวิจัยระบบงานระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย
และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆตามบริบทของมหาวิทยาลัย
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัยในรอบป
การประเมินที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษาคณาจารยบุคลากรหรือตอชื่อเสียง
ภาพลั ก ษณ ห รื อ ต อ ความมั่ น คงทางการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย อั น เนื่ อ งมาจากความบกพร อ งของ
มหาวิทยาลัยในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนนเชน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษาคณาจารยบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยทั้งๆที่อยูในวิสัยที่มหาวิทยาลัยสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดขึ้น
ไดแตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณ
ดังกลาว
2. มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดีอันเนื่องมาจากปจจัย
ตา งๆเช น คณาจารย นั กวิ จัย หรื อบุ คลากรขาดจริย ธรรมจรรยาบรรณการไมป ฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวงและเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพขาว online เปนตน
3. มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม
สามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง
เกณฑการประเมิน :ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลวมหาวิทยาลัยก็จะไดคะแนนการ
ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกันหากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตนการไมเขาขายที่ทําใหผลการ
ประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกันหรือมีแผนรองรับเพื่อ
ลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนาและดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัยอยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของมหาวิทยาลัย
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได
กําหนดไวลวงหนา
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง : คณะไมตองประเมิน
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สภามหาวิ ท ยาลั ย ถื อเป น องค กรหลัก ของมหาวิ ทยาลั ย ที่ ต องมีบ ทบาทสํ าคั ญ ในการกํ าหนด
นโยบายกรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยกําหนดระบบกลไกและกระบวนการที่
เปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรวมทั้งการควบคุม
และตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลและการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยจะมุงเนนการ
ประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหนาที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการดําเนินงานตาม
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม
5 ประเด็น ดังตอไปนี้
1. สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของ
สถานศึกษา
2. สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตรทิศทางกํากับนโยบายขอบังคับระเบียบ
3. สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. สภามหาวิทยาลัยกํากับติดตามการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
5. สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น
ขอมูลประกอบการพิจารณา
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กําหนดในเกณฑการให
คะแนน
หมายเหตุ เปนการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย คณะไมตองประเมิน
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13: การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : กองการเจาหนาที่ : มหาวิทยาลัยจะสงผลการดําเนินงานใหคณะเพื่อนําไปเขียนใน
รายงานการประเมินตนเอง
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผ ล
สําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัย จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปความสามารถใน
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรือหลักฐานที่ แสดงรายละเอีย ดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับ ดูแล
มหาวิทยาลัย รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหนาที่และบทบาทของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย
โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารมหาวิทยาลัยได
กําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารมหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการดําเนินงาน
สําคัญเชนระบบในดานนโยบายและแผนดานการบริหารงานบุคลดานการเงินและงบประมาณโดยเฉพาะ
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เปนมติสภามหาวิทยาลัย
4. เอกสารหรือหลั กฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดใหมีระบบการ
ประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
5. รายงานการสั ง เคราะห ม ติ ห รื อ นโยบายรวมทั้ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการตัด สิ น ใจของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ

1. ระดับมหาวิทยาลัย ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี
2. ระดับคณะผูบริหาร หมายถึง คณบดีหรือผูบริหารของหนวยงานที่เทียบเทาคณะที่มี
การจัดการเรียนการสอน
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงิ น และงบประมาณเป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ของมหาวิ ทยาลั ย ไมว า แหล ง เงิ น ทุ น ของ
มหาวิทยาลัยจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียมคาบํารุงการศึกษาตางๆของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย
บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความ
ตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา
ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายที่มหาวิทยาลัยใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัวจําแนกตาม
กลุมสาขารายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัยหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณใน
การพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตาม
ภารกิจทุ กอยางครบถว น สิ่งเหลานี้จะเปน การแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงิน ของ
มหาวิทยาลัยที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัย
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได
ตัวบงชี้องคประกอบที่ 8 จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2556
ผูรับผิดชอบ : กองแผนงาน / กองคลัง
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
มหาวิทยาลัยจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธ
ทางด านการเงิ น ซึ่ งเป น แผนจั ดหาเงิ น ทุน จากแหลงเงิน ทุน ตาง ๆ ที่ส ามารถผลักดัน แผนกลยุทธของ
มหาวิ ท ยาลั ย ให ส ามารถดํ า เนิ น การได มี ก ารวิ เ คราะห ร ายได คา ใช จ า ยของการดํ า เนิ น งานทั้ ง จาก
งบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํา
รายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานทางการเงิ น ต องแสดงรายละเอีย ดการใชจายในทุกพัน ธกิจ โครงการกิจ กรรมเพื่อใหส ามารถ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยได
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินหลักเกณฑการจัดสรรและการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได
3. มี ง บประมาณประจํ า ป ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารในแต ล ะพั น ธกิ จ และการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอสภามหาวิทยาลัย อยางนอยป
ละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
6. มีหนว ยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงิน ใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

113

หมายเหตุ : แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความตองการทรัพยากร
ที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปน
เงิ น ทุ น ที่ ต องการใช ซึ่งจะเป น ความต อ งการเงิ น ทุ น ในระยะยาวเทากั บ เวลาที่มหาวิท ยาลัย ใชในการ
ดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใช
วาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกาหรือ
มหาวิทยาลัยจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่น ๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะ
เทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พั ฒ นาคุ ณภาพของมหาวิ ทยาลั ย โดยต องครอบคลุ มทั้งปจ จัย นําเขากระบวนการผลผลิตผลลัพธและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
ตอเนื่องและมีกระบวนการจัดการความรูเพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เปนลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง มหาวิทยาลัยจะตองแสดงความมีมาตรฐาน
และคุณภาพดวยการเปนประชาคมแหงการสรางความรูและองคการแหงการเรียนรูที่มีขีดความสามารถใน
การคนควาวิจัยสรางความรูใหมทั้งเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อุดมศึกษาไทยยังตอง
แสดงความเปนอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้อุดมศึกษาไทยตองมีความเปนเลิศที่ใชการไดใน
สั ง คมแห ง การตรวจสอบอย า งเข ม ข น เพื่ อ การพั ฒ นามาตรฐานและคุ ณ ภาพอย า งต อ เนื่ อ งซึ่ ง จะนํ า
อุดมศึกษาไทยไปสูอุดมศึกษาสากล ดังนั้น การประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเปนการประกันคุณภาพเพื่อ
ความรูสูความเปนเลิศและการประกันคุณภาพเพื่อผูเรียนหัวใจของระบบการประกันคุณภาพที่ดี คือ การ
ใชระบบและกระบวนการประกันคุณภาพในการสรางประชาคมที่มีวัฒนธรรมในการเรียนรูและตรวจสอบ
การทํางานของตนเองเพื่อผูอื่นอยูเสมอซึ่งจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เปนพลวัตเปลี่ยนแปลง
ไดอยางมีประสิทธิภาพเผยแพรขาวสารทั่วทั้งมหาวิทยาลัยพรอมกับมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานทุก
ดานแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการทํางานไดทุกขั้นตอน มีกลไกรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อนําขอคิดความเห็นจากทุกฝายที่มีสวนรวมมาใชในการกํากับแนวทางการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยพึงมีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมของตนเองและในขณะเดียวกันก็พึงใหอิสระแกหนวยงานภายใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของแตละหนวยงานดวย
ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทั่วไปประกอบดวย ระบบแรก คือ ระบบการพัฒนาคุณภาพซึ่ง
ประกอบดวยการกําหนดมาตรฐานกระบวนการวางแผนและออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและการ
จัดการกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบที่สอง คือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเรงรัดให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดและ ระบบที่สาม คือระบบการประเมิน
ภายในและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพการประกันคุณภาพภายในเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยใหผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนเขามามีสวนรวมและการสนับสนุน
จากตนสังกัด ทั้งนี้การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ได
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มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สกอ.
3. กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สกอ.
8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สมศ.
ตัวบงชี้องคประกอบที่ 9 จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปที่ใชในการเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2556
ผูรับผิดชอบ : สํานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา / กองแผนงาน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป น ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยตอง
สรางระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบประเมินและพัฒ นาการดําเนิน งานของมหาวิทยาลัยให
เป น ไปตามนโยบายเป า ประสงค แ ละระดั บ คุณ ภาพตามมาตรฐานที่ กํา หนด โดยมหาวิ ท ยาลั ย และ
หนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน มี
การประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวามหาวิทยาลัยสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
2. มี การกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนประกอบดวย 1) การ
ควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
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6. มี ร ะบบสารสนเทศที่ ให ข อมูล สนั บ สนุน การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใช
บัณฑิตและผูใชบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพรใหหนวยงานอื่น (หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) สามารถนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

สรุปการจัดทําตัวบงชี้
ในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําตัวบงชี้ของ สกอ.23 ตัวบงชี้ และ สมศ.
14 ตัวบงชี้ รวม 37 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ใชรอบปงบประมาณ จํานวน 11 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย สูมหาวิทยาลัยเรียนรู
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือองคกรภายนอก
ตัวบงชี้ที่ใชรอบปการศึกษา จํานวน 20 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดใหกับนักศึกษา
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 ผลการพัฒนาคณาจารย
ตัวบงชี้ที่ใชรอบปงบประมาณ “หาร” ปการศึกษา จํานวน 1 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตอ จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
ตัวบงชี้ที่ใชรอบปปฏิทิน “หาร” ปการศึกษา จํานวน 5 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

การรายงานประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่คณะไมตองทําการประเมิน
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่คณะใชคาคะแนนจากผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจะเปนผูผลักดันการดําเนินงานและเขียนรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งจะปอน
ขอมูลใน CHEQA Online ใหคณะ และคณะใชคะแนนผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดใหกับนักศึกษา
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
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ตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยจะสงผลการดําเนินงานใหคณะ เพื่อนําไปเขียนในรายงานการประเมินตนเอง
รับผิดชอบโดยกองแผนงาน
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
รับผิดชอบโดยกองการเจาหนาที่
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 ผลการพัฒนาคณาจารย
ตัวบงชี้ที่คณะใชขอมูลที่ตรงกันกับของมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบโดยสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตอ จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
รับผิดชอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
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บทที่ 4 ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ
ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยโดยเปนแผนที่เชื่อมโยง
กั บปรั ชญาหรื อปณิ ธ านและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคลองกับจุด เนน ของกลุ ม
มหาวิทยาลัยกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัย ไดกําหนดปรัชญา
หรือปณิธานอยูแลวตั้งแตเริ่มตนมหาวิทยาลัย ควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ ใ นป จ จุ บั น ของมหาวิ ทยาลั ย หรื อไม ห ากเหมาะสมต อ งดํ า เนิ น การให แ น ใ จวา สมาชิ ก ใน
มหาวิทยาลัยและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัยตามสภาพการณที่เปลี่ยนไป
ควรเปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหารอาจารยและเจาหนาที่ เพื่อเปนที่ยอมรับของ
ทุกฝายอันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนด
รวมกันและไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัช ญาหรือปณิธ านและนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยจุดเนนของมหาวิทยาลัยและแผนอุดมศึกษาระยะยาวรวมทั้ง
หลั กการและมาตรฐานต า งๆที่ เ กี่ ย วข องโดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัช ญาหรือปณิธ านและ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใดอยางไรหากมีประเด็นที่ไมสอดคลอง
ควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพื่อนํามหาวิทยาลัยไปสู
ความสําเร็จที่พึงประสงคประกอบดวยวิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal)และ
วัตถุประสงค (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส
(opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่มหาวิทยาลัยกําหนดควรผานการประชาพิจารณ
รวมกันจากทั้ง ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝายอันจะนําไปสู ความ
รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวังของมหาวิทยาลัยและไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
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2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยไปสูทุกหนวยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศนกลยุทธและ
เปาหมายของกลยุทธและมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปน
ทางการ
2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายในและ
มีการมอบหมายอยางเปนทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป ครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผน
ปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติ
การประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธแผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ที่จะใชวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ควรจัดทําพรอมกับการ
จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
ตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมายเพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝายอันจะ
นําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ครบ 4 พันธกิจ
มหาวิทยาลัยควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ เพื่อใชเปนแนว
ทางการดําเนินงานและสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2
ครั้งและรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไมและ
ควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหารในชวงเวลาหนึ่ง ๆ เชน
3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการ
แกไขปรับปรุง
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้งและ
รายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มีการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุทธโ ดยการเปรีย บเทีย บผลของตัว บงชี้การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมายและนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระเพื่อพิจารณาในที่
ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมาและมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
8.2 มี การนํ า แผนกลยุ ทธ แ ละแผนปฏิ บัติ ก ารประจํ า ปที่ ไ ดรั บ การปรับ ปรุ งเสนอสภา
มหาวิทยาลัย

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลั ก สู ต รและกํ า หนดหน ว ยงานหรื อ คณะกรรมการที่รั บ ผิด ชอบพิจ ารณาหลัก สูตรใหม และหลัก สูต ร
ปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในสาขาวิชานั้นๆ
1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ ในตลาดงาน
วามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติหรือไม มหาวิทยาลัยมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆหรือไม
นอกจากศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลวควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของ
หลักสูตรใหมและคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางานเพื่อใหทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร
1.4 มี ก ารเสนอหลั ก สู ต รใหม ห รื อ หลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง ผ า นการพิ จ ารณาตามระบบที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํ าหนด เช น คณะกรรมการบริ ห ารคณะวิ ช า สภาวิ ช าการ เปน ต น และนํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับ ปรุงตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดและนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
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2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตร โดย
พิจารณาหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงานหลักสูตรที่มีผูสมัครเรียนนอยหรือ
หลักสูตรที่องคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน
2.2 เมื่ อ หลั ก สู ต รใดเข า เกณฑ ข องการป ด หลั ก สู ต รให เ สนอเรื่ อ งผ า นการอนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปน
ตน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 30 วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดั บอุ ด มศึ กษาแหงชาติ (การดํา เนิน งานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนด
ในภาคผนวก ก ในตัวบงชี้ที่ 2.1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและยังตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่
สะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหาร
หลักสูตร การบริหารทรัพยากร การเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษาความตองการของตลาดแรงงานหรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตมีการควบคุมติดตามและประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ที่กําหนดและรายงานผลการ
ดําเนินการตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน
3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยางละเอีย ดและ
รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ควรมีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คน ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและ
ดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของกอนการรับนักศึกษาและ
จัดการเรียนการสอนและดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง
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4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร
4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษาโดยจัดใน
รูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้อาจเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชาหรือคณะวิชาที่
มีอยูหรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนดอยาง
นอยทุกปการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด
4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดของแตละหลักสูตร
โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้วิเคราะหผลการประเมินและแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตน ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินที่ไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการ
ประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางมหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2 )
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือภาควิชา
ควรมีองคประกอบของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิ ช าชี พของหลั ก สู ต รเพื่ อให ไ ด ความคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บ ความรู ค วามสามารถและทั ก ษะที่จํ าเป น ในการ
ปฏิบัติงานจริงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนให
ผูเรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุม ค1 และ ง )
มหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิ ต บั ณฑิ ต ระดั บ บั ณฑิ ตศึ กษาโดยเฉพาะระดับ ปริญ ญาเอกควรเนน การเปดสอนระดับ บัณฑิตศึกษา
มากกว าระดั บปริญญาตรีไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับ ปริญญาโทควรเนนการเรียนแผน ก
เพื่อใหสอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัยโดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก
เพื่อจูงใจนักศึกษา
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง )
มหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไมเพียงแตเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
เน น การวิ จั ย ให มากกว า หลั กสู ตรระดั บ ปริ ญญาตรีเทานั้น แตตองดําเนิน การใหมีจํานวนนักศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยมากพอเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศ

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
ขอมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญดังตอไปนี้
1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบันรวมทั้งที่ตองการในอนาคตอยาง
นอย 5 ปขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของมหาวิทยาลัยกําหนดอัตรากําลังที่
ตองการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรและการพัฒนางานประจํากําหนดแผนการจางงานและ
วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถมีทัศนคติที่ดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรรอาจมีการสรร
หาทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากรทั้งสาย
อาจารยและสายสนับสนุนเพื่อใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถประเมินความ
ตองการนี้ไดขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในระดับตางๆเพื่อ
ใชในการปฐมนิเทศและฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางานเกิดกระบวนการเรียนรู
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เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานรวมทั้ง
ขอมูลเกี่ยวกับการสอนงานการหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอื่นๆ การเขาศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น
1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของ
สายงานในรอบป ที่ผ า นมา เพื่ อใช ในการมอบหมายงานหรื อมี ข อตกลงในการทํ างานและใช เพื่ อ การ
ปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม
รวมทั้งการสรรหาคนเกงคนดีเขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางที่ควรมีการ
วางแผนเพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของ
ผูปฏิบัติงานและของมหาวิทยาลัย
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด
2.1 มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบโปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลาย
ลักษณอักษรเพื่อใหไดอาจารยหรือบุคลากรไดทราบภายใตเวลาที่กําหนดและเปนไปตามกรอบอัตรากําลัง
ที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว
2.2 มี การวิ เ คราะห งาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบ ายลักษณะงาน (job
description)การระบุ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง (job
specification) รวมทั้ ง ความสามารถ
(competencies ) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานเพื่อใชในการปฐมนิเทศและการฝกอบรมวิธีการทํางานและ
ทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจนมีการกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุมวิเคราะหปริมาณการเขา-ออกของ
บุคลากรแตละกลุมและพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของ
ตําแหนงงานที่กําหนดรวมทั้งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคลเพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยูตั้งแตสภาพแวดลอมบรรยากาศการทํางาน
การจัดสวัสดิการการเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกันการสรางบรรยากาศของ
ความสุขในการทํางาน
3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ทราบโดยเร็วมีการกระตุนและชวยเหลือผูมีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในดานตาง ๆ เชน ชวยจัดทําเอกสาร
การขอรับรางวัลประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอื่น ๆ
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3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตาง ๆ เชน ประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับ
รางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติพิจารณาความดีความชอบ
เปนกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยงโดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือและ
สนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตาง ๆ
3.5 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกันเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดง
ความคิด เห็นและรว มมื อในการทํางานมี ชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชารวมทั้งระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันเพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากรทั้งในเชิงปองกันและสงเสริมมีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพส งเสริ มการออกกํ า ลั งกายในรูป แบบตางๆเชน สนับสนุน ดานสถานที่ออกกําลังกายสนับ สนุน
ผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจาก
การพั ฒนามาใช ใ นการจั ด การเรี ยนการสอนและการวัด ผลการเรียนรูข องนักศึกษาตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ทุกหลักสูตรการฝกอบรมหรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคในการเพิ่มความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานควรกําหนดแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนาเพื่อให
เกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานหรือ
ปรับปรุงตนเองโดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา
6-9 เดือน หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือ
การพัฒนา เปนตน
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณและกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝง
จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ
5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สนับสนุน
มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวใน
แผนรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น โดยที่ ตั ว ชี้ วั ด ผลการดํ า เนิ น งานและค า เป า หมายนั้ น ควรมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ กลยุ ท ธ ข อง
มหาวิทยาลัยและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่
เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มีวัตถุประสงค เพื่อการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย
สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียนยอมรับความสามารถที่แตกตางและวิธีการ
เรียนรูที่หลากหลายของผูเรียนเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เนนการคิด
วิเคราะหการมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรูรวมทั้งการสรางหรือพัฒนาความรูใหมๆดวยตนเอง
โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหลงขอมูล
ความรู จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการ
เรียนรูทุกรายวิชา
1.2 มีการจัดกิจ กรรมการเรีย นรูที่เนนผูเรีย นเปน สําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมีชั่วโมง
ปฏิบัติการอภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัยเรียนรูนอกสถานที่รวมทั้งฝกงาน
และ ฝกประสบการณ
1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในแต
ละรายวิชาและมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษาแตละรายวิชา
ระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย
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- จุดมุงหมายของรายวิชาเปนการระบุผลการเรียนรูเมื่อผูเรียนไดเรียนรายวิชาเสร็จสิ้น
แลว โดยเนนพฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรู ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- ลักษณะและการดําเนินการเปนการระบุคําอธิบายรายวิชาจํานวนชั่วโมงการสอนและ
การใหคําปรึกษา
- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนเปนการอธิบายความรูหรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่
จะพัฒนาผูเรียนวิธีการสอนและการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผลในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือเนื้อหาที่จะ
สอนกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการสอนที่ใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอหรือเนื้อหานั้นๆ
- ทรั พยากรประกอบการเรีย นการสอน ระบุเอกสารหนังสือตําราที่ทัน สมัย ที่ใช
ประกอบการเรี ย นการสอนรวมทั้ ง แหล ง เรี ย นรู น อกห อ งเรี ย นที่ ช ว ยเสริ ม ประสบการณ จ ริ ง หรื อ
ประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน
- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชามีการประเมินกระบวนการเรียน
การสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลายเชนความเห็นของผูเรียนความเห็นของทีมผูสอนผลการเรียนรู
ของผูเรียนและจากการสังเกตการณเปนตน
2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบแรกที่พบ
ผูเรียน
2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินทั้งในระหวางภาคการศึกษา
(formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาที่สงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองและเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ
อภิ ปรายกลุ ม สัมมนา ทํ ากรณีศึกษาหรื อโครงงานหรือวิจัย เรีย นรูน อกสถานที่ รวมทั้งฝ กงานและ
ฝกประสบการณ
3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเองและการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคลหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติ
และมีความรูทางวิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารย
พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงาน
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หรื อ สถานที่ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ให นั ก ศึ ก ษาฝ ก งานหรื อ ปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาในสถาน
ประกอบการ เปนตน
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอยาง
ตอเนื่องในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอน ควรวิเคราะหการสอนที่ผานมา โดยการ
ทําวิจัยในชั้น เรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนเหมาะสมหรือไมควรปรับปรุงดานใดอยางไร
5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนาหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ
การจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปนประจําอยาง
ตอเนื่อง
6. มีการประเมิน ความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชา
ตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อสิ้นภาคการศึกษามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการ
จั ด การเรี ย นการสอนของอาจารย ใ นทุ กรายวิ ช าและมีก ารประเมิน คุณ ภาพความเพีย งพอและความ
เหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียนคอมพิวเตอร อุปกรณ
ในหองปฏิบัติการหนังสือตําราและสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาว
ขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยมีการระบุในรายละเอียดของ
รายวิ ช าในภาคการศึ กษาถั ดไปด ว ยว า มีก ารนําการประเมิ น ความคิดเห็น ของผูเรีย นมาปรับ ปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางไร
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรูทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่ตอไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
- ติดตามวิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตรทุกภาค
การศึกษาโดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียนและวางแผนปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของหรือเสนอการ
ปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียนปจจุบัน
และผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาที่กําหนด
ทุกปการศึกษา
- ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุงหรือปดหรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตรตามหลักฐานจาก
ผลการประเมินของผูเรียน /ของผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา /ของผูประเมินอิสระ และของผูใชบัณฑิต
อยางตอเนื่อง
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง
นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา ตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิต
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ปเพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
หรือจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุดโดยนําขอมูล
จากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่
จําเปนและเหมาะสมกับสาขาวิชาระดับการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตโดย
คํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระดับทองถิ่นระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ด ว ยมี ก ารกํ า หนดเป น เป า หมายการผลิต บั ณ ฑิ ต ระหว า งผู ส อนรว มกั น และเผยแพร ใ ห ผู ที่
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานักศึกษา
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรและ
นําขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะประเด็น
การกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพ การจัดการเรียน
การสอนระดับหลักสูตรโดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนดเพื่อใหผูสอนแต
ละวิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาที่ที่ตองพัฒนาผูเรียนในทักษะที่จําเปนของรายวิชานั้นๆ อาจมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชาและระหวางการเรียนรู
ในหองเรียนกับนอกหองเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติงาน
ในโลกแหงการทํางานจริงได
2.3 คณะกรรมการรับ ผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับ ติดตาม การออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนของอาจารย ที่จะชว ยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการประชุม
วิพากษการจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผลเพื่อใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุง
ตนเองจากเพื่อนรวมงาน
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2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของผูเรียน
เนนการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรูขั้นสูงใช
วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของ
ผูเรียนโดยเฉพาะทักษะการเรียนรูที่ใชวิจัยเปนฐาน
2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอนและการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่
เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณหรือทรัพยากร
ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ
3.2 หนวยงานระดับคณะวิชาสนับสนุนสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให
ผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเองอาจมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหนักศึกษาและอาจารยมีการสรางสังคม
แหงการเรียนรูในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้นได
ทุกที่ทุกเวลา
4. มีร ะบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีแ ละบัณ ฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัยหรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพัน ธโปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ตางๆทั้งใน
ประเทศและตางประเทศใหนักศึกษารับรู
4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจ กรรมทางวิชาการทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัย
4.3 หากเปนไปไดอาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวมประชุม
วิชาการระดับชาติทุกปหรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้ง ในระหวางการศึกษา
4.4 ในระดับชั้นเรียนผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการสนับสนุนให
นักศึกษาสงผลงานวิชาการใหที่ประชุมวิชาการตาง ๆ พิจารณาเรียนรูเทคนิคการสงผลงานวิชาการให
ไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยมหาวิทยาลัย
5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาและจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องทั้งกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรมซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน
หรือตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
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6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือหนวยงาน
วิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค1)
6.1 มีการเชิญหนวยงาน มหาวิทยาลัย องคกรภาครัฐและเอกชน ผูใชบัณฑิต หรือนักวิชาการ
มาใหความรูหรือใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่ตองการใหนักศึกษาจัดทําเปนหัวขอวิทยานิพนธประมาณ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อใหนักศึกษาไดจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยที่สนองความตองการของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
6.2 ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานตาง ๆ ใหนักศึกษาทราบและมีการพัฒนา
ทักษะการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับชวงเวลาของการสมัครทุน
6.3 สนับสนุนใหนักศึกษาเสนอขอเสนอโครงการวิทยานิพนธไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย
6.4 ในการสอบวิทยานิพนธอาจมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นวิจัยของนักศึกษามารวมเปนกรรมการสอบเพื่อใหรับรูผลงานวิจัยและนําผลไปใชประโยชน
6.5 มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในรูปแบบตางๆหรือจัดทําเปนขาวเพื่อ
เผยแพรตามสื่อวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ และอาจจัดทําบทคัดยองานวิจัยเปนหมวดหมูเผยแพรไปยัง
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ นํ า ออกเผยแพร ใ นช ว งโอกาสที่ กํ า ลั ง เกิ ด เหตุ ก ารณ ห รื อ
สถานการณที่เปนปญหาและสามารถใชคําตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษาผลิตไปชวยชี้แนะแนวทางการ
แกไขปญหาได
6.6 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิทยานิพนธที่มีบุคคลหรือหนวยงานนําไปใชประโยชน
โดยอาจใชวิธีการสืบคนการอางอิงหรือการสํารวจดวยแบบสอบถามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง )
7.1 ผูสอนอาจมอบหมายใหนักศึกษาอานบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการมีการ
วิพากษบทความการสังเคราะหความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตาง ๆ
7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ
เผยแพรในวารสารวิชาการใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการจัดทําบทความ
7.3 อาจมี การตั้ งคลิ นิ ก ให ความช ว ยเหลือ ในการทํา บทความวิจัย รวมทั้ งการแปลเป น
ภาษาตางประเทศ
7.4 สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางสวนที่สามารถตีพิมพเผยแพร
ไดสงไปยังวารสารตางๆในระหวางการทําวิทยานิพนธ
7.5 นําบทความวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพ
เผยแพรมาเรียนรูรวมกันในชั้นเรียนและมีการวิพากษเพื่อการเรียนรูรวมกัน
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
1.1 มหาวิทยาลัยจัดทําฐานขอมูลนักศึกษาประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพทั้งทางกายและทาง
จิตขอมูลดานการเรียนขอมูลครอบครัวและบุคคลที่มหาวิทยาลัยสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา
1.2 หนวยงานระดับภาควิชามีระบบการตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสมคํานึงถึง
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาที่ทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดทั่วถึง มีระบบการชวยเหลือนักศึกษา
ในความดูแลใกลชิดเนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารยทั้งที่เปนทางการ
หรือไมเปนทางการเพื่อสงตอขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวาการแกปญหา
1.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการ
หรือใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาชีวิตโดยมีเจาหนาที่คอยรับเรื่องรองทุกขของนักศึกษาที่ขอใช
บริการตลอดเวลาอาจมีการจัดบริการสายดวน (hotline) สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือ
นักศึกษาที่มีปญหาวิกฤติและตองการความชวยเหลือดวนและมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารยที่
ปรึกษาสงนักศึกษามารับบริการ
1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาไปยังโรงพยาบาลหรือ
หนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของมหาวิทยาลัยที่จะดูแล
ได
1.5 ผูเกี่ยวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแก
นักศึกษาจนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ
1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปนระยะๆเพื่อ
สรางความเขาใจรวมกันและสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน
1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับครอบครัวของนักศึกษา
เพื่อรวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา
1.8 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
2.1 มหาวิทยาลัยจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการที่
ทันสมัยและที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจําเปนตองรู
2.2 มีช องทางใหนั กศึ กษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอเสนอแนะเพื่อการปรับ ปรุงการ
ใหบริการ
2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร
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3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเปนแหลงดูงาน
แหลงฝกประสบการณของนักศึกษาและมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของแหลง
ฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทาง
วิชาชีพที่เหมาะสมตอไป
3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมทางสังคมโดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลักใน
การดําเนินงานเพื่อฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน
3.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
4.1 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลศิษยเกาและมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต
จดหมายขาว ฯลฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใหม ๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสาร
วิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
4.2 มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกับ กิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒ นาความรูและ
ประสบการณเปนระยะๆ
4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการมีสวนรวมในการ
จั ด การเรี ย นการสอน การทํ า วิ จั ย แบบร ว มมื อ ในลั ก ษณะของสหวิ ท ยาการ การเป น กรรมการสอบ
วิทยานิพนธกิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณที่ดี
แกนักศึกษาปจจุบันและสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกาแลว ยังทําให
ศิษยเกาและอาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหม ๆ ในฐานะผูใหและผูรับ
4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณสําหรับศิษย
เกาเปนระยะ ๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู
5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอ ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
6.1 หนวยงานที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัย ระดับภาควิชา ฝายคณะ หรือมหาวิทยาลัยมีระบบ
การติดตามประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนักศึกษาและศิษยเกามีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการ
ประเมินและระยะเวลาในการประเมิน
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6.2 มี การประเมิ น คุ ณภาพของการใหบ ริการทุกดานและนําเสนอผลการประเมิน แก
ผูรับผิดชอบและผูบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัย
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการที่อยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
ดานใดที่ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ตํ่ากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุปญหาอุปสรรคเพื่อ
หาแนวทางการปรั บ ปรุ งการให บ ริ การทั้งนี้ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกามีสว นรว มในการ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาหรือการปรับปรุงการใหบริการดวย
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับและมีการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการโดยเฉพาะการบริการในดานที่ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาและประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการทุกดานตามแผนที่กําหนด
7.3 มี การสํ า รวจข อมู ล จากนัก ศึกษาและศิษ ยเกาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่
มหาวิทยาลัยจัดใหทุกดานอยางนอยปละครั้ง เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการ
ใหบริการในระยะตอไป

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
1.1 หนวยงานระดับคณะหรือมหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาที่ชัดเจนนอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาใน
หลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือจัดโดยองคกรนักศึกษาเพื่อ
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต
ละระดับการศึกษา
1.2 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบดวยตัวบงชี้
หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและตัวบงชี้เฉพาะ (ถามี) ที่นอกเหนือจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาจากการทํากิจกรรม
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพและกําหนด
เงื่อนไขใหนักศึกษาระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงานวิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ
กิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
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3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจกรรม
วิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยตองสงเสริมการจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก อยางนอย 2 ประเภท จากประเภท
กิจกรรมตอไปนี้ ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยูดวย
3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมตอง
จัดทําขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษาหรือฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย)
โดยมี คําอธิบ ายเกี่ ยวกับ ระบบประกั น คุณภาพที่ใชในการจัดกิจ กรรมประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก
วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมายและ
วิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใช
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม
3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําขอเสนอ
โครงการที่ถูกตองเหมาะสมโดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหวาง
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมรวมกัน
4.1 มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยและใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน กิจกรรมการจัดการความรู (KM : knowledge management) การใหนักศึกษานําเสนอผล
การดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุมเพื่อใหนักศึกษากลุมอื่นรับรูรวมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ
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4.2 ในระดับมหาวิทยาลัยอาจารยที่รับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับ
มหาวิทยาลัยภายนอกเพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยและสงเสริม
การสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรใหทุน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมระหวางมหาวิทยาลัยดวย
4.3 ในแตละปมหาวิทยาลัยอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพใหนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยมีการ
จัดเวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรมหรือนําเสนอผลการจัด
กิจกรรมของแตละมหาวิทยาลัยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.4 อาจมีการรวมมือกันเพื่อสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัยมีการรวมตัวกันเปนเครือขายมหาวิทยาลัยเพื่อเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณใน
การจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัย
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 มหาวิทยาลัย (ฝายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบงชี้ที่กําหนด
5.2 มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมและนํารายงานผลการ
จัดกิจกรรมมาสังเคราะหเพื่อใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแตละรอบป
5.3 มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจและการประยุกตใชระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาจากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษาเพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปตอไป
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
6.1 มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการ
วิเคราะหคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานที่ยังไม
บรรลุผลเทาที่ควร
6.2 มหาวิทยาลัยนําเสนอผลใหผูเกี่ยวของทุกระดับรับรูและมีการระดมความคิดในการพัฒนา
นักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของมหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาควรวางแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑตลอดจนกําหนด
หน วยงานบุคคลหรื อกลุ มบุ คคลที่รั บผิ ดชอบและมีงบประมาณสนับ สนุน การบริห ารงานวิจัย และงาน
สร า งสรรค อ ย า งเพี ย งพอในการบริ ห าร ควรมี การวางแผนตรวจสอบติด ตามประเมิ น และปรั บ ปรุ ง
อยางสมํ่าเสมอเพื่อบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
บริ ห ารงานวิ จัย เช น งบประมาณสนั บ สนุ นการปฏิบัติงานของกลุมวิจัยหรือศูน ยวิจัย เพื่อใหส ามารถ
ดํ า เนิ น การวิ จั ย หรื อ ผลิ ต งานสร า งสรรค ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนอกเหนื อ จากการจั ด สรรทุ น วิ จั ย
นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาหรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกใหปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน
1) การกําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย 2) การกําหนดใหนักศึกษา
ระดั บปริ ญญาตรี ทําโครงการวิ จัย หรืองานสรางสรรคซึ่งเกี่ย วของกับ งานวิจัย หรืองานสรางสรรคของ
อาจารย 3) การกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนาใน
งานวิจัยของอาจารยหรือของศาสตราจารยอาคันตุกะ หรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
หรือเขารวมการจัดแสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดง
งานสรางสรรคของนักศึกษาหรือสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ระดับชาติและนานาชาติ 5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา
ในการจัดการเรียนการสอน เปนตน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย
3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะหกําลังคน วางแผน
และรับเขาบุคคล (ทั้งอาจารยนักวิจัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและตางประเทศที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย ทําการกําหนดกฎเกณฑ
แนวทางกํากับและสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคและตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัด
แสดงผลงานที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติโดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจนที่ตองปฏิบัติ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณของแตละกลุม
บุคคลกรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเริ่มจากการฝกอบรมการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดรับการแนะนํา
หรือการรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสการเขารวมประชุมวิชาการการชวยใหคําปรึกษาวิทยานิพนธระดับ
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บัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไปการสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัยหรือรวมทีมวิจัยกับ
นั ก วิ จั ย ชั้ น นํ า นอกมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในและต า งประเทศเป น แนวทางหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ไ ด รั บ ความรู แ ละ
ประสบการณที่มีคุณคา
อย า งไรก็ ต ามการพั ฒ นาสมรรถนะอาจารยแ ละนั กวิ จัย ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพที่สุ ดคือ การ
สงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมที่ประกอบดวยนักวิจัยอาวุโสนักวิจัยระดับกลางนักวิจัยหรือนักศึกษาหลัง
ปริญญาเอกและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผูชวยวิจัยทั้งนี้เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและตอเนื่อง
3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของแกอาจารยและนักวิจัย
ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด
3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัยเชนการยกยองการใหผลตอบแทนหรือการใหรางวัลสําหรับ
นักวิจัยที่มีผลงานดีเดนการจัดบรรยากาศและการบริการตางๆในมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมและจูงใจแก
การคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรคเปนตน
4. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในกรณีของนักวิจัยรุนใหมการแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเปน ทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพื่อใหนักวิ จัยเหลานี้มีโอกาสสราง
ผลงานที่สามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยใน
โอกาสตอไป
สํ า หรั บ การเสนอขอทุ น วิ จั ย จากแหล ง ทุ น ภายนอกนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย อาจจั ด ให มี ร ะบบ
สนั บ สนุ น เช น การจั ด ให มี ข อ มู ล รายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขของแหล ง ทุ น วิ จั ย ต า งๆ ทั้ ง แหล ง ทุ น
ภายในประเทศและตางประเทศที่อาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้น
อาจจัดใหมีคณะผูเชี่ยวชาญเปนพี่เลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่เสนอขอ
ทุนไปยังแหลงทุนตาง ๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลานั้นใหเหมาะสมเพื่อมีโอกาสไดรับทุนวิจัย
มากยิ่งขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยหองปฏิบัติการวิจัยแหลงคนควาทางวิชาการและระบบสารสนเทศเพื่อการ
วิจัยตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมการวิจัย ดังนี้
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัยควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัยหรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือ
ผลงานตามความต อ งการของประเทศหรื อ ของท อ งถิ่ น อย า งต อ เนื่ อ งนอกเหนื อ จากเงิ น ทุ น วิ จั ย
2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ 3) งบประมาณ
สนั บ สนุ น การวิ จั ย และงานสร า งสรรค ข องนั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและของนั ก วิ จั ย หลั ง ปริ ญ ญาเอก
4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) เปนตน
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5.2 หองปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทที่เปนจุดเนนของมหาวิทยาลัย
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานศูนยเครื่องมือระดับสูงที่จําเปนที่
หลายหน วยวิจัยหรือกลุมวิจัยหรือศูนยวิจัยสามารถใชรว มกัน ได หรือหากไมมีศูนยเครื่องมือระดับสูง
ดังกลาวก็ตองจัดระบบผานเครือขายทั้งในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอื่นไดเพื่อไมให
เปนอุปสรรคตอการวิจัยของนักวิจัย
5.3 แหลงคนควาทางวิชาการซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard
copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอแลวยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการการ
สนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไป
รวมทํางานวิ จัย หรืองานสรางสรรคกับหนว ยงานอื่น ที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศที่สอดคลองกับ
งานวิจัยของอาจารยโดยเฉพาะในชวงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการ (sabbatical leave) ของ
อาจารยในมหาวิทยาลัยวิจัย
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดาน ตอไปนี้
1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยทั้งปจจุบันและผลงานที่ผานมา
3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งวารสารและการประชุม
วิชาการการจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆตลอดจนขอมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร
ผลงาน
4) ขอมูลดานระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมการนําผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปใชประโยชนรวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและการซื้อขายทรัพยสินทาง
ปญญา
5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑและแนวปฏิบัติอื่นๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยและงานสรางสรรค
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสมํ่าเสมอ โดยการ
มีสวนรวมของอาจารยและนักวิจัย เชน “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย” ทั้งในประเด็นงานวิจัย
เสร็จทันตามกําหนดเวลาคุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมาหรือ “การประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็น
ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยในปจจุบันหรือ “การประเมินระบบ
สารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและนักวิจัยเปนตน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุงโดยกําหนดกิจกรรมที่ตองทําเพื่อ
การปรั บปรุงกําหนดบุคคลหรือหนว ยงานรับผิดชอบในการปรับปรุงกําหนดงบประมาณที่ตองใชหาก
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จําเปนกําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยตามที่กําหนด
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือ
จากสภาพปญหาของสังคมเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค2 )
มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสราง
ความรวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศของกลุมเปาหมายการ
สนทนากับกลุมเปาหมายที่สําคัญ (focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกรภายนอกการใชขอมูล
ปอนกลับ (feedback) จากความรวมมือที่มีอยูเดิม วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีทั้งการ
รวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อตอบโจทยของหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกรวมถึงการรวมใชทรัพยากรทั้งสถานที่บุคคลอุปกรณหรือทรัพยากรอื่น ๆ

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ
หรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ใน
ประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัย
ของอาจารยและนักวิจัยที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
เขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค 4) การจายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน
ทั้งนี้การสนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของแตละมหาวิทยาลัย
2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคเพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วางแนวทางขั้ น ตอนและหลักเกณฑตลอดจนกําหนดผูรับ ผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายโดย
ยังคงความเชื่อถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณเชนกําหนดผูรับผิดชอบติดตามผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยคัดสรรคผลงานที่นาจะเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไปจัดใหมีการ
สัมภาษณอาจารยเจาของผลงานวิเคราะหสังเคราะหขอมูลใหเปนความรูที่นาสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถ
เขาใจไดจัดหมวดหมูความรูที่ไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร
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3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2
สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
นําองคความรูที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะห ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2
เผยแพรสูสาธารณชนผานสื่อตางๆอยางเปนระบบในเชิงรุกโดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธให
เหมาะสมกั บ กลุ มเป า หมายดํ า เนิ น การประชาสั มพัน ธตามแผนตลอดจนการติ ดตามข อมูล ปอนกลั บ
นอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดย
เชื่อมโยงกับศิษยเกาชุมชนและองคกรภายนอกทั้งรัฐและเอกชนโดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่คาดวาจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัยหรือรวมวิจัยหรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนดขั้นตอนวิธีการ
และผูรับผิดชอบเพื่อเปนสื่อกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารยและนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบ
แสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ตองการรับบริการวิจัยในเรื่อง
เฉพาะใดๆ จากมหาวิทยาลัย (consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) รับผิดชอบริเริ่ม
ประสานงานหรื อส งเสริ มการนํ า ผลงานที่ เ กิดจากการวิจัย หรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิช ยใน
ลักษณะนิติบุคคล (start – up company) เปนตน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาวางแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑตลอดจนกําหนดรับผิดชอบใน
การสนับสนุนการเจรจาตอรองทําขอตกลงหรือสนับสนุนดานระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของแกอาจารย
นักวิจัยและมหาวิทยาลัยในการเจรจาเชิงธุรกิจหรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตลอดจน
สนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใด ๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
นอกจากนั้นควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารย
นักวิจัยและของมหาวิทยาลัยในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหรือทําธุรกิจที่เปนผลจากงานวิจัย
โดยเปนหลักเกณฑที่โปรงใสเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง )
วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรูและอํานวยความ
สะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารยและนักวิจัยในประเด็นตาง ๆ เชน 1) การใหความรู
และคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญาซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝกอบรมหรือสัมมนาหรือจัดคลินิกให
คําปรึกษา 2) ชวยรางคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญาหรือ
สํานักงานเทียบเทาในตางประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเพื่อใช
ประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการวางแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดานตางๆ ที่สัมพันธ
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนและจูงใจใหอาจารยบุคลากรทุกระดับมีความ
พรอมทั้งในดานความรู ความเชี่ยวชาญเวลา และจิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการ
วิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทํา
ระเบียบของการใหบริการกําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจนโดยมีระบบการเทียบเคียง
และทดแทนระหวางภาระงานดานตางๆซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแก
ชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเนนของมหาวิทยาลัย
ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผนตรวจสอบติดตามประเมินเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสมํ่าเสมอเพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการกั บ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปน
โครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับ การวิจัย อยางเปน ระบบ เชน 1) มีการนํา
ผลการวิ จั ย ไปสู ก ารใช ป ระโยชน จ ริ ง ที่ ต อบสนองความต อ งการของทุ ก ภาคส ว นในทุ ก ระดั บ และ
2) นําความรูประสบการณจากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผาน
กระบวนการวิจัยเปนตน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
จัดใหมีระบบติดตามประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับ
การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย โดยให มี ส ว นร ว มของผูใ ห บ ริก ารผูรั บ บริก ารและนัก ศึ ก ษาซึ่ ง เป น ทั้ ง
ผูใหบริการและผูรับบริการทั้งในระดับแผนการดําเนินงานเปาหมายของมหาวิทยาลัยความรวมมือรวมใจ
ของบุคลากรคุณภาพของบุคลากรคุณภาพของการใหบริการที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงและเปนไป
ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปพัฒนาแผนพัฒนากระบวนการและผลสัมฤทธิ์ที่ไดอยาง
สมํ่าเสมอและเปนรูปธรรม
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย
มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนและ
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหนวยงานวิชาชีพ
มหาวิ ทยาลั ย มี ก ารเชิ ญ หรื อเป ด โอกาสให ผู มี สว นร ว มจากชุม ชนภาครั ฐ ภาคเอกชนหรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการมารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการ
สรางเครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตาง ๆ เชน ความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการนํ า ผลการวิ จั ย ไปเป น สว นหนึ่ งของการปรับ ปรุงป ญ หาที่เกิ ดขึ้ น หรื อไปใชพั ฒ นา
บุคลากรของสถานประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหคําปรึกษาแนะนําและจัดใหมี
ชองทางในการสื่อสารทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรมหรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม ๆ
ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวาสอดคลองกับ
ความตองการของผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออมมีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษาอาจารยและ
บุคลากรผูใหบริการทั้งในดานการนําความรูความเชี่ยวชาญไปใชประโยชนการสื่อสารการชี้แจงแนะนําให
ผูรับบริการและประชาชน
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ
มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการไป พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน ของการ
ใหบริการระบบและกลไกการใหบริการซึ่งประกอบดวย รูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ
คาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพ
ของการใหบริการโดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลที่ชัดเจนมีความเปนธรรมโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพรสูสาธารณชน
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการสงเสริมใหเกิดกระบวนการ
ในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยซึ่งรวมทั้งผูเรียนดวย จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด
และเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตาง ๆ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการบริการ
วิชาการเผยแพรสูสาธารณะ
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบ
สงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติและมีผลลัพธชัดเจน
ตามแนวทางที่กําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การกําหนด
ผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
นํ า งานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมสู ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป น รู ป ธรรมโดยทุ ก คนมี ส ว นร ว ม มี ก ารติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการ
เรี ย นการสอนและกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาคื อ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ นํ า การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนหรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและที่จัดโดยองคการนักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
3.1 มหาวิทยาลัยมีสถานที่เพื่อการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มี
หอศิลป หอประวัติพิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรูความเชี่ยวชาญดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.2 มหาวิทยาลัย จัดทําวารสารศิล ปะและวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ เชน วารสารระดั บ
หนวยงานระดับชาติโดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน
3.3 มหาวิ ทยาลั ย มีการบริการวิช าการดานศิล ปะและวัฒ นธรรมโดยมีความรว มมือกับ
หนวยงานหรือองคกรอื่น มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
เปนระบบอยางชัดเจน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษามีการกําหนดตัวบงชี้และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 มี การนํ า ผลการประเมิน ไปพัฒนากระบวนการบูร ณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักการของ PDCA
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5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสูการ
ปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ
6.1 มหาวิทยาลัยมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการใช
ผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสูสาธารณะ
6.2 มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญเปน
วิทยากร หรือเปนที่ประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชนระดับชาติและระดับนานาชาติ
6.3 มหาวิทยาลัยมีจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ
เผยแพรทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัลไดรับการอางอิงเปน
ที่ยอมรับ

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอบังคับตางๆ อาทิ
ขอบังคับที่วาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบถึงบทบาท
หนาที่ที่มีตอมหาวิทยาลัยกอนจะปฎิบัติหนาที่
1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลมหาวิทยาลัยไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวาง
ผูบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศรวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายงานการประเมินตนเองและรายงาน
ตอสาธารณชน
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนามหาวิทยาลัย
2.1 ผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน
พัน ธกิ จ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปน ระบบชัดเจนโดยมีการกําหนดตัวบงชี้
คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองคกร เชน การสงเสริมให
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อาจารย บุคลากร มีโอกาสศึกษาเรียนรูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู 2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของมหาวิทยาลัย เชน การพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ทิศทางการสงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชจายเงินงบประมาณและใหสอดคลองกับเปาประสงคตาม
ประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความ
คุมคาของการจัดเก็บขอมูลและการรายงานขอมูลกับประโยชนที่จะไดรับ
2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบายวิสัยทัศนและแผนกลยุทธใหหนวยงาน
และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน
2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการ
บริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ
3. ผู บริหารมีการกํ ากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย
3.1 ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการ
ประชุมผูบริหารอยางนอยปละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลอง
กั บ สภาพการณ ยิ่ ง ขึ้ น พร อ มทั้ ง สร า งกลไกภายในเพื่ อ สื่ อ สารแผนการดํ า เนิ น งานไปยั ง บุ ค ลากร
กลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ
3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอยาง
ครบถวน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการ
ดําเนินงานในรอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายในโดยใช
สื่อตาง ๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงานอันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไปเพื่อเพิ่มความคลองตัวพรอมกับมีการกํากับและตรวจสอบ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุมคาและมีความเสี่ยงอยูระดับในที่
ยอมรับได
4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากร
เป น ประจํ า อย า งต อ เนื่ อ ง เช น การจั ด โครงการรางวั ล คุ ณ ภาพและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก าร
โครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (lean organization) เปนตน
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5. ผู บริ หารถ า ยทอดความรู แ ละสง เสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่ อใหสามารถทํา งานบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงานโดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให
สูงขึ้นอยางตอเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานที่หนางาน
(on–the–job training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
5.2 ผูบริหารในระดับตาง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใชเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู
และถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การสราง
เครือขายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เปนตน
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมี
สวนไดสวนเสีย
6.1 ผู บ ริ ห ารควรยึ ดหลั ก ธรรมาภิบ าลเป น เครื่อ งมือในการบริห ารการดําเนิน งานของ
มหาวิทยาลัยใหไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย โดยให
สอดคลองทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ และเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่
เกี่ยวของในการดําเนินงาน
6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
และรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป
6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย การศึกษาและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปน
ประจําทุกป
7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และผูบริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
7.1 สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหารตามที่ระบุไวใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยและขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคล
ผูบริหารและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประเมินหรือตามขอตกลงที่ทํารวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัย
และผูบริหาร
7.2 สภามหาวิทยาลัยควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตรกลาวคือ
ใชหลักการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหรือปรับปรุง
มหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง
7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภามหาวิทยาลัยไปใชปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ
จัดทําแผนการบริหารงานและรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยในโอกาสที่เหมาะสม
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ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยเรียนรู
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
1.1 มหาวิทยาลัยควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัยวา มีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญหรือมุงสูอัตลักษณใดที่ตองการ เพื่อนํามาใชในการ
กํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร ห รื อ แผนปฏิ บั ติ ก ารในการจั ด การความรู ใ ห ส อดคล อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ ข อง
มหาวิทยาลัยโดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
1.2 บุคคลที่เกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรูอาจประกอบดวย รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนางาน ที่กํากับดูแลดานยุทธศาสตร
หรื อ กลยุ ท ธ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า นวิ จั ย รวมทั้ ง ด า นอื่ น ๆ ที่ เ ป น ไปตามอั ต ลั ก ษณ ข อง
มหาวิทยาลัย
1.3 มหาวิ ทยาลั ย ควรมีเป าหมายในการจัด การความรู โ ดยเนน เรื่ องการพั ฒ นาทั กษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลักโดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ
ดา นการวิจั ย รวมทั้ งประเด็ น การจั ดการความรูที่มหาวิทยาลัย มุงเนน ตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการ
ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) เทคนิคการเพิ่ม
ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เปนตน
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
2.1 กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อย า งนอยควรเป นบุ คลากรที่ ทํา หน าที่ เกี่ยวของกับ การผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารยห รือ
นักวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาวรวมทั้งดานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมุงเนน
2.2 มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของ
อาจารยหรือนักศึกษาในแตละคณะหรือสาขาวิชาโดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่
สะทอน อัตลักษณของสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการ
ความรูใหไดองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และ เผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
3.1 มหาวิทยาลัยควรเชิญบุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการและ
ผลงานทางด า นวิ จั ย รวมทั้ งผลงานด า นอื่ น ๆ ที่มหาวิ ทยาลั ย มุง เนน มาถายทอดความรู เคล็ด ลับ หรื อ
นวัตกรรมอยางสมํ่าเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ย นเรียนรูรวมกับ
เจาของความรูเคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกลาว
3.2 มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย
เชนการสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรูทั้งระหวางหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการ
จัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมทั้งดานงบประมาณเวลาสถานที่
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่น ๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge)
4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบเปนหมวดหมูเพื่อใหบุคลากร
กลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย
4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และเผยแพรความรูในองคกรใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองใหเกียรติ
แกผูเปนเจาของความรูเคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกลาว
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปงบประมาณปจจุบันหรือปงบประมาณที่ผาน
มาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ เชน นวัตกรรมที่ได
จากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสังคมนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท
ของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย
5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตาง ๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย
5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรูมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
5.4 ผู รั บ ผิ ด ชอบควรสรุ ป ผลสั มฤทธิ์ ที่เ กิด ขึ้น ตามเป าประสงคที่ กํา หนดไวใ นประเด็ น
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปดวยผูบริหาร
ดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวยรายละเอีย ด
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย
- วัตถุประสงคความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ
- ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของมหาวิทยาลัย
- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศที่มีอยูใน
ปจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบทั้ง hardware software (system
software และ application software) database people ware และ facilities อื่นๆ
- งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ
- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
อย างนอยต องครอบคลุ มการจัด การเรียนการสอน การวิจัย การบริ หารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศที่นําขอมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ
เปนตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เปนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยไดอยางครบถวนทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการ ดาน
อื่นๆ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบรวมทั้งกําหนดระยะเวลา
ในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้ง
ที่มีการใชระบบ หรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน
3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยควรดําเนินการประเมินความพึงใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศ
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว
4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด ได แ ก ระบบฐานข อ มู ล ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคล ดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย เปนตน

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานประกอบดวยผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบายหรือ
แนวทางในการดําเนินงานหนาที่ความรับผิดชอบกําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานฯ อยางสมํ่าเสมอ
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดานตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย : ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตาง ๆ เชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
- ความเสี่ยงดานนโยบายกฎหมายระเบียบขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเชนความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- ความเสี่ยงดานอื่น ๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย
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2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ
สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยดานชื่อเสียงคุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากรและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ
2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวของกับคน
อาคารสถานที่ อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนตน
2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึงความเสี่ยงระดับ
สูง กลาง ตํ่า ได
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณเสี่ยงใน
อดี ต หรื อ ความน า จะเป น ที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ ใ นอนาคตโดยคาดการณ จ ากข อ มู ล ในอดี ต รวมถึ ง
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงใหประเมินจากความรุนแรงถามีเหตุการณเสี่ยง
ดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น โดยจะมี ค วามรุ น แรงมากถ า กระทบต อ ความเชื่ อ มั่ น ต อ คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยฐานะการเงินขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน
4.1 จัดทําแผนบริห ารความเสี่ย งเพื่อการบรรลุเปาหมายโดยตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและดําเนินการแกไข ลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยงและ Terminate การหยุด
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบ
ของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียงการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา)
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภามหาวิทยาลัย
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานปญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไขพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย
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6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังการจัดการ
ความเสี่ยงและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบายหรือสภาพแวดลอม
ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในมหาวิทยาลัยและจากหนวยงานกํากับ

ตัวบงชี้ สกอ.ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินที่ตอง
ใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
1.2 มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการทําหนาที่ดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชซึ่งจะเปน
งบประมาณในการดํา เนิ นการตามแผนและกําหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปน
งบประมาณแผนดิน เงินรายไดมหาวิทยาลัย เงินบริจาค หรือมหาวิทยาลัยจะตองจัดใหมีการระดมทุนจาก
แหลงทุนตาง ๆ กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้น ๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินหลักเกณฑการจัดสรรและการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุนและ
เพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพีย งพอสําหรับการบริหารภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัยในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจะทําใหรายได
รายจายเปนไปอยางเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและบุคลากร
มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปที่แตกตาง
กันได แตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนที่ที่จะนํางบประมาณ
ประจําปเสนอสภามหาวิทยาลัยควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆ ดังนี้
- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวในแตละปมากนอย
เพียงใด
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- เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแลวงบประมาณประจําปในแตละพันธกิจมีความ
เพียงพอมากนอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแลวงบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํ ารายงานทางการเงิน ที่อยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุล
อยางเปนระบบอยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้งเพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงินรายไดหักคาใชจายแลว
สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะใชในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในชวงถัดไปมีการนํารายงาน
ทางการเงินเสนอผูบริหารของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารเปนรายงานที่
แจงใหผูบริหารไดทราบวาไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการทํางาน
อยางไรบางมีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร
5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของมหาวิทยาลัย
5.4 มีการวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.1 มหาวิทยาลัยที่ไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลว ควรจัด
ใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขามาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้น หากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมไดเขาตรวจสอบเปน
ประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป
6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผูตรวจสอบ
ภายในอยางเปนทางการ
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจชวยในการติดตาม
การใชเงิน จัดทํารายงานตาง ๆ ที่เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบและนําขอมูลมาวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินของหนวยงาน
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยตามแผนที่กําหนด
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
1.1 มหาวิทยาลั ย ควรพัฒ นาระบบประกัน คุณภาพที่เหมาะสมกับระดับ การพัฒ นาของ
มหาวิทยาลัยโดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติหรือเปน
ระบบเฉพาะที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดําเนินการเปนประจําโดยเริ่มจากการวางแผนการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันใหมีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา จนถึงระดับผู
ปฏิบัติแตละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ตองใหความสําคัญและ
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนโดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมทั้ง
กําหนดมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะ
วิชาถึงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชากําหนด
2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตามตรวจสอบประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
3.1 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตทั้งนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจน
มาตรฐานและกฎเกณฑอื่นๆที่เกี่ยวของ
3.2 ตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค
ครบถวนทั้งปจจัยนําเขากระบวนการผลผลิตหรือผลลัพธ
3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับ แตละตัวบงชี้ตองสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆและเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
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4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนประกอบดวย 1) การ
ควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมิ น คุ ณ ภาพเสนอต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตาม
กําหนดเวลาโดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณครบถวนโดยมี
การกําหนดการควบคุมคุณภาพการติดตามการดําเนินงานและการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพและการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHEQA Online เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาพรอม
ทั้งเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละปโดยสงรายงานใหตน
สังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการ
ประเมินคุณภาพมาตรการและแผนพัฒนาคุณภาพในแตละปไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงาน
กับคณะกรรมการ/หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือรวมรับผิดชอบโดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตองเปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันได
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนระบบที่สามารถเชื่อมตอกับหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา ผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหนักศึกษาคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขามามีสวน
รวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะผูใชบัณฑิต
และผูรับบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือชุมชนผูรับบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ไดเขามีมาสว นรวมในการประกัน คุณภาพ อาทิ ในรูป แบบของการรว มเปน
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กรรมการ การรว มกํ า หนดตั ว บ งชี้ และเป า หมายการใหขอมูล ปอนกลับ หรือการใหความรว มมือกับ
มหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดานการประกันคุณภาพ เปนตน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย
และมีกิจกรรมรวมกัน
8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในสวนของระดับ
มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาและในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และ อื่น ๆ
8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขายมีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมี
พัฒนาการดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย
8.3 มีการติดตามประเมินผลการสรางเครือขายเพื่อนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกันอยาง
ตอเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแตละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดีใหกับสาธารณชน
และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน
9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษาและนําผลไปพัฒนางานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 5 การวิเคราะหตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
และมุมมองดานการบริหารจัดการ
1. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอยางนอยอีก 5 ประการที่จะ
สนับสนุนใหการขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเปาหมายไดคือ 1) ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณและ
5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณา
การทุกเรื่องเขาดวยกันอยางเปนระบบและตอเนื่องจึงจะสงเสริมใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพได การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 9 ดาน ที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ไดแก 1) ปรัชญาปณิธาน
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การ
วิจัย 5) การบริการทางวิชาการแกสังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการ
จัดการ 8) การเงินและงบประมาณและ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงไดกําหนด
ตัวบงชี้ภายใตองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน ดังมีรายละเอียดปรากฏในบทที่ 3
เพื่อใหมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต
ละแหงซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ
องคประกอบคุณภาพ
1. 1.ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต

จํานวนตัวบงชี้
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ
ตัวบงชี้ที่ 1.1

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

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และตัวบงชี้
สมศ.ที่ 1,2,3,4 และ 14

รวม
1
8+5
2

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5,6 และ 7

3+3

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8, 9

2+2
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องคประกอบคุณภาพ
6. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
รวม

จํานวนตัวบงชี้
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10
และ 11
ตัวบงชี้ที่ 7.1, 7.2, ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12
7.3 และ 7.4
และ 13
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1
4

18

1+14

รวม
1+2
4+2
1
1
23+14

2. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34
กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ดังนั้นจึงไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่ง
ถือไดวาเปนมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐาน
ยอย 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเองสามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกาย
และจิตใจมีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกมาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใช
ความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับ
สากล
2) บัณฑิตมีจิตสํานึกดํารงชีวิตและปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจมีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเองอยาง
ถูกตองเหมาะสม
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2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานดา นธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษามีการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการมาตรฐานนี้
มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความยืดหยุน สอดคลอง
กับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมี
อิสระทางวิชาการ
2) มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคลองตัวโปรงใสและตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการ
ตางๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน
3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
อยางตอเนื่อง
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน อยางมีดุลยภาพโดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชน
และสังคมในการจัดการความรูมาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการที่
หลากหลายของประเภทสถาบั น และสั ง คม โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย นแบบ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มี
การประเมินและใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการหลักสูตรตลอดจนมีการบริหาร
กิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรูและ
ทรัพยสิ นทางป ญญาที่เ ชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของ
ประเภทสถาบันมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของสังคมตาม
ระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบันมีการประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
4) มีการอนุรักษฟนฟูสืบสานพัฒนาเผยแพรวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศอยาง
เหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
การแสวงหาการสรางและการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสูสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรูมาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีการแสวงหาการสรางและการใชประโยชนความรูทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นและเทศ
เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู
2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบโดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูหลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลังอันนําไปสูสังคมแหง
การเรียนรู
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงสามารถ
กระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละดานเพื่อให
มหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยแต
ละแหงดังปรากฏในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มุมมองดานบริหารจัดการ

ปจจัยนําเขา

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานดานพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู
รวม

ตัวบงชี้ที่ 2.2,
2.3, 2.5 และ
4.3

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ
ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ ตัวบงชี้
สมศ.ที่ 1,2,3 และ4
ตัวบงชี้ที่ 1.1, 2.4, ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 และ
7.1, 7.3, 7.4, 8.1
13
และ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.6,
2.7, 3.1, 3.2, 4.1,
5.1, 5.2 และ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2 และ
7.2

4

รวม
1+4
7+2

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8, 9, 10,
11, 14

13+5

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5,6 และ 7

2+3

1+14

23+14

18

3. ตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน
อยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูรวมถึงนวัตกรรมจึง
สามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมุมมองดานตางๆที่กลาวขางตนดังปรากฏ
ในตารางที่ 5.3
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ตารางที่ 5.3 มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานบริหารจัดการ

ปจจัยนําเขา

1.ดานนักศึกษาและผูมสี วนได
สวนเสีย
2.ดานกระบวนการภายใน

ตัวบงชี้ที่ 2.5

3.ดานการเงิน
4.ดานบุคลากร การเรียนรู และ
นวัตกรรม
รวม

ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 2.2
และ 2.3
4

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

รวม
7+6

10+4

2
4+4
23+14

4. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได จั ด ทํ า มาตรฐ านสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุม
สถาบั น ที่ มี ป รั ช ญาวั ต ถุ ป ระสงค แ ละพั น ธกิ จ ในการจั ด ตั้ ง ที่ แ ตกต า งกั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือมาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษาและมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกําหนด
กลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแลวในบทที่ 1 ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัย
ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน และมาตรฐานยอยอีกมาตรฐาน
ละ 4 ดาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอย
ดานตาง ๆ 4 ดาน
1.1) ดานกายภาพ : สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวย ลักษณะสําคัญของอาคาร
เรียนที่ดี มีหองครบทุกประเภท พื้นที่ใชสอยที่ใชในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทุกประเภทมี
จํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวน
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาตามเกณฑพื้นที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งตองจัดใหมีหองสมุด
ตามเกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการ
จัดการศึกษา ทั้งนี้อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคงปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความจําเปน
อยางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
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1.2) ดานวิชาการ : มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดาน
วิชาการสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความ
ตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวมมีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับ การบริการการศึกษาที่ดี
สามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลทั้งในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ
ประเมินผล การเรียนรูการประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ
1.3) ดานการเงิน : มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนก
ตามกองทุนมีแผนการเงินที่มั่นคงเปนหลักประกันไดวา สถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและ
เปาหมายที่กําหนดไวรวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคตเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
และผูใชบริการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการไดมาของรายไดรายรับ
การจัดสรรการใชจายที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจนรวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใต
การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงมีระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับ
การใชเงินทุกประเภทและมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ
1.4) ดานการบริหารจัดการ : มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการ
ถายทอดวิสัยทัศนคานิยมไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
พันธกิจที่กําหนดไวโดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับนโยบายการดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคลการ
บริหารงบประมาณและทรัพยสินการบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับรวมทั้ง
กํากับ ติ ดตามตรวจสอบประเมิน ผลการดํ าเนินงานใหเปนไปตามกฎระเบีย บขอบังคับ และกฎหมายที่
กําหนดไวมีการเผยแพร ผลการกํากับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการของ
ผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่
ประกอบดวยหลักความโปรงใสหลักความรับผิดชอบหลักการตรวจสอบไดหลักการมีสวนรวมและหลัก
ความคุมคา
2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐาน
ยอยดานตาง ๆ 4 ดาน
2.1) ดานการผลิตบัณฑิต : มหาวิทยาลัยดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติและ
จํ า นวนตรงตามแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาและสอดคล อ งกั บ เป า หมายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต อย า งมี คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะจุดเนนของมหาวิทยาลัยตรงตามเปาหมายที่กําหนดและจัดให
มีขอสนเทศที่ชัดเจนเผยแพรตอสาธารณะในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคณาจารยที่สงเสริม
การจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตรและตอบสนองความตองการของนักศึกษา
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2.2) ดานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพและภายใตจุดเนนเฉพาะโดยมีการดําเนินการตามนโยบายแผนงบประมาณมีการบริหาร
จัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากร ใหมีสมรรถนะในการทําวิจัยสงเสริมและ
สรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดผลงานวิจัยผลงานประดิษฐและงาน
ริเริ่ มสรางสรรคที่มีคุณภาพมีประโยชนสนองยุทธศาสตรการพัฒ นาประเทศสามารถตอบสนองความ
ตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
2.3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม : สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทาง
วิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งในวงกวางและกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ
ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ
อาทิการใหคําปรึกษาการศึกษาวิจัยการคนควาเพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคมการใหบริการฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นตางๆการจัดใหมีการศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทั่วไปการใหบริการทางวิชาการนี้
สามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทน
เปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม
2.4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหนวยงานและระดับสถาบันมีระบบและกลไกในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออมเพื่อให
ผูเรียนและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการปลูกฝงใหมีความรูตระหนักถึงคุณคาเกิดความซาบซึ้งและมี
สุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติสามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิต
และประกอบอาชีพมีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได
สถาบั น มี การควบคุ มการดํ า เนิ น งานด า นนี้ อย างมี คุณ ภาพและประสิท ธิภ าพตามเป าหมายของแผน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงสามารถ
กระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษายอยแตละดานเพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละ
แหงดังปรากฏในตารางที่ 5.4
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ตารางที่ 5.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มุมมองดานบริหารจัดการ
1.มาตรฐานดานศักยภาพและ
ความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ

ปจจัยนําเขา

ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.2
และ 2.3

(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ
2.มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
รวม
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ตัวบงชี้ที่ 4.3

4

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ

รวม

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14

1
5+1

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

ตัวบงชี้สมศ.ที่ 12, 13

1
6+2

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

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และตัวบงชี้
สมศ.ที่ 1, 2, 3 และ 4
ตัวบงชี้สมศ.ที่ 5, 6 และ 7
ตัวบงชี้สมศ.ที่ 8, 9

4+4

ตัวบงชี้ที่ 6.1

ตัวบงชี้สมศ.ที่ 10 และ 11

1+2

1+14

23+14

ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.4, 2.6
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ภาคผนวก ก ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรูจาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน เต็ม 5.0
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
มหาวิ ทยาลั ย หรือกํ า หนดเป า หมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับ มาตรฐานของตนเองโดย
กํ าหนดไว ในรายละเอี ย ดของหลั กสู ตร ทั้งนี้ห ลัก สูตรของมหาวิทยาลัย ทุกระดั บ คุณวุฒิตอ งมีผ ลการ
ดํ าเนิ น การที่ บ รรลุ ตามเปา หมายตั ว บ งชี้ ทั้ง หมดอยูในเกณฑ ดี จึง จะได รับ การเผยแพร ห ลั กสู ตรที่ไ ด
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดับ อุด มศึ ก ษาแห งชาติ โ ดยเกณฑ ก ารประเมิน ผ านคือ มีก าร
ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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ภาคผนวก ข
ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
 ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
 ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจยั ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการดําเนินงาน 1
คะแนนการประเมิน
ตัวบงชี้คุณภาพ
เปาหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(ตามเกณฑ สกอ.)
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ประเภทสถาบัน

ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14
1

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน
หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ(ตอ)
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน 1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

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

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือ
ระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน : ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องคประกอบ

I

P

O

ผลการประเมิน
รวม

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน : ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องคประกอบ

I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน
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ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน : ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องคประกอบ

I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมาย
เหตุ

ดานนักศึกษาและผูมสี วนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการภายใน
ดานการเงิน
ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน : ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
เฉลี่ย
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
I P O รวม 3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมใน
การจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน
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หมาย
เหตุ

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน 1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
ตัวหาร (%หรือสัดสวน)

คะแนนการ
ประเมิน โดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ตางจากที่
ที่ระบุใน SAR)

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

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน 1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
ตัวหาร (%หรือสัดสวน)

คะแนนการ
ประเมิน โดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ตางจากที่
ที่ระบุใน SAR)

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1
1

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบบเปนสัดสวน หรือระบุเปน
คะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องคประกอบ
คุณภาพ

I

P

O

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

รวม

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน
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หมายเหตุ

ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลีย่
มาตรฐาน
อุดมศึกษา

I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลีย่
มาตรฐาน
อุดมศึกษา

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

I

P

O

รวม

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

1. ดานนักศึกษา
และผูมสี วน
ไดสวนเสีย
2. ดานกระบวน
การภายใน
3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากร
การเรียนรูและ
นวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
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ตาราง ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

I

P

O

รวม

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1.มาตรฐานดานศักยภาพและ
ความพรอมในการจัด
การศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
2.มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
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คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

หมายเหตุ

ภาคผนวก ค
ขอมูลพื้นฐาน
(common data set)
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ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1
2

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ ที่บรรลุ

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข
- -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก
และแผน ข อยูในเอกสารหลักสูตร
ฉบับเดียวกัน
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท
แผน ก ที่มีนกั ศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแผน ก
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญา
เอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับ
อนุมัติตามกรอบ TQF
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับปริญญาโท
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หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

หลักสูตร
หลักสูตร

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

14
15

- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับ
อนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ
ประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถวน
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอน
ทั้งหมด
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอน
และไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
องคกรวิชาชีพทั้งหมด
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับ
อนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน

หลักสูตร
หลักสูตร

16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

185

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

28
29
30

- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

31

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับ
อนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการ
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดใน
แตละป)
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร

32
33
34
35

36
37
38

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับ
อนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการ
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผานเกณฑการ
ประเมินครบทุกตัวบงชี้
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
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ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

39

จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มี
ความรวมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกีย่ วของกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด ระดับปริญญาตรี
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด ระดับปริญญาโท
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด ระดับปริญญาโท (แผน ก)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด ระดับปริญญาโท(แผน ข)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด ระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวม
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

หลักสูตร

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
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ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

50

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิ ปริญญาเอกปการศึกษาที่
ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑ
ประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของ
รอยละฯ)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ดํารงตําแหนงอาจารย
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมี
ตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมี
ตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา

51

52

53

54
55

56
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หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

คน

คน

คน

รอยละ

คน
คน

คน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

57

- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมี
ตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
รองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
รองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา

58
59

60

61

62
63

64

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

คน

คน
คน

คน

คน

คน
คน

คน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

189

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

65

- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
รองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการของปที่ผา นมา
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปน
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
(FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก

66
67

68

69

70

71
72
73
74

190

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

คน

คน
คน

คน

คน

รอยละ

คน
คน
คน
คน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

75

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่
จัดบริการใหนักศึกษา

เครื่อง

76

จํานวน Notebook และ Mobile
Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน

เครื่อง

77

ผลการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม
การใชงานแกนักศึกษา
(จากคะแนนเต็ม 5)

คาเฉลี่ย

78

ผลการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน
หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา
และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตใน
ระบบไรสาย
(จากคะแนนเต็ม 5)

คาเฉลี่ย

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

191

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

79

ผลการประเมินคุณภาพในการ
ใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการดานอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคุณภาพในการ
ใหบริการสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา
ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายที่เกีย่ วของ
(จากคะแนนเต็ม 5)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ
สมศ 1)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา

คาเฉลี่ย

80

81

82

192

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

คาเฉลี่ย

คน

คน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

83

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับ
รวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
กิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา
อยูแลว
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
เกณฑทหาร
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (คาเฉลี่ย)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ
สมศ 2, 16.2)

84
85
86

87

88
89
90

91

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

คน

คน
คน
คน

คน

คน
คน
บาท

คน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

193

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

92

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโท
ทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ
สมศ 2, 16.2)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ
สมศ 2, 16.2)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

93

94

95

96

97

194

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

คน

คน

คน

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

98

ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF

คาเฉลี่ย

99

100

101

102

103

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

คาเฉลี่ย

คน

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

195

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

104 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
ตามกรอบ TQF ทั้งหมด
105 ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
106 จํานวนรวมของบทความวิจยั ที่เปน
ผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความ
จากสารนิพนธ หรือบทความจาก
ศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผาน
การกลั่นกรอง (peer review) โดย
มีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปน
กรรมการพิจารณาดวย]

หนวยนับ

วิทย

วิศวะ

ประมง

คน
คาเฉลี่ย

เรื่อง

107 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการ
ตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

เรื่อง

108 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceedings)

เรื่อง

196

ผลิต

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

109 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับชาติ
110 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
111 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรค
จากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงาน
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท)
112 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจาก
ศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ระดับสถาบันหรือจังหวัด
113 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจาก
ศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ
114 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจาก
ศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ
115 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจาก
ศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

เรื่อง

เรื่อง
ชิ้นงาน

ชิ้นงาน

ชิ้นงาน

ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
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ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

116 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจาก
ศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ
117 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่
เปนวงรอบประเมิน)
118 จํานวนรวมของบทความวิจยั จาก
วิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร
(ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)
119 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้
จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอื่นๆ)
120 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ.
(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนัก
นี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนัก
อื่นๆ)
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หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

ชิ้นงาน

คน

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

121 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สม
ศ. (จํานวนบทความที่นับในคา
น้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)
122 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ
ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal R
ank :www.scimagojr.com) หรือ
ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความ
ที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับ
ที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)
123 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่
เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก)
124 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจาก
ศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ระดับสถาบันหรือจังหวัด
125 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจาก
ศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

เรื่อง

เรื่อง

ชิ้นงาน

ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
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ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

126 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจาก
ศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ
127 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจาก
ศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน
128 - -จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับ
การเผยแพรในระดับนานาชาติ
129 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่
เปนวงรอบประเมิน)
130 (สบช.)จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาภายในเวลาที่กาํ หนดใน
หลักสูตร
131 (สบช.) จํานวนนักศึกษารับเขา
ทั้งหมด (รหัสเดียวกัน)
132 (สบช.) จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาที่
สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ภายใน 1 ป
133 (สบช.) จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษา
ทั้งหมดในปการศึกษาเดียวกัน
134 จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดใน
ปการศึกษานั้น
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หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

ชิ้นงาน

ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
คน

คน

คน
คน

คน
รายวิชา
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สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่
135
136
137
138

139
140
141
142

143
144
145
146

147

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนรายวิชาที่มีการประเมิน
ความพึงใจของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
ที่นอยกวา 3.51
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
(สพล.) จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่
ไดงานทําตรงสาขาวิชาหรือทํางาน
ในสถานประกอบ การที่ดําเนินงาน
เกี่ยวของภายใน 1 ป
(สพล.) การเขารวมการแขงขันกีฬา
ระดับชาติ

รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา

รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
คน

คน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
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ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

148 (สพล.) ไดรับรางวัลที่ 3 จากการ
แขงขันกีฬาระดับชาติ/ การเขารวม
การแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ
149 (สพล.) ไดรับรางวัลที่ 2 จากการ
แขงขันกีฬาระดับชาติ/ ไดรับรางวัล
ที่ 3 จากการแขงขันกีฬาระดับ
นานาชาติ
150 (สพล.) ไดรับรางวัลที่ 1 จากการ
แขงขันกีฬาระดับชาติ/ ไดรับรางวัล
ที่ 2 จากการแขงขันกีฬาระดับ
นานาชาติ
151 (สพล.) ไดรับรางวัลที่ 1 จากการ
แขงขันกีฬาระดับนานาชาติ

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

รางวัล

รางวัล

รางวัล

รางวัล

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
152 ผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
153 ผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา (จากคะแนน
เต็ม 5)

202

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย
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สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

154 ผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
(จากคะแนนเต็ม 5)
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
155 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานงานวิจยั หรืองานสรางสรรค
156 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่ไดรับความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย
157 จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่มีการยื่นการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
158 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรือ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
159 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
160 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
161 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

คาเฉลี่ย

คน

คน

เรื่อง

บาท
บาท
บาท
บาท
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ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

162 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรือ
งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
163 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
164 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
165 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
166 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
167 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
168 สุขภาพ
169 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
170 จํานวนนักวิจยั ประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
171 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
172 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
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หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

บาท
บาท
บาท
บาท
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
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สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

173 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
174 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
175 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
176 สุขภาพ
177 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
178 จํานวนนักวิจยั ประจําที่ลาศึกษาตอ
179 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
180 สุขภาพ
181 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
182 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะ
ตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน

คน
คน
เรื่อง

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

205

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

183 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
184 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
185 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
186 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ.
(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนัก
นี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนัก
อื่นๆ)
187 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
188 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
189 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
190 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ.
(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้
จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนัก
อื่นๆ)

206

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

191 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
192 สุขภาพ
193 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

เรื่อง

194 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่มีชอื่ ปรากฎใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal R
ank :www.scimagojr.com) หรือ
ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความ
ที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับ
ที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)
195 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
196 สุขภาพ
197 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

เรื่อง

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

เรื่อง
เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
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207

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

198 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
(ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจยั ประจํา)
199 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
200 สุขภาพ
201 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
202 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจยั ประจํา)
203 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
204 สุขภาพ
205 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
206 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจยั ประจํา)

208

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

207 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
208 สุขภาพ
209 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
210 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
(ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจยั ประจํา)
211 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
212 สุขภาพ
213 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
214 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงาน
ของอาจารยประจําและนักวิจยั
ประจํา)
215 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

เรื่อง
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209

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่
216
217
218
219

ชื่อขอมูลพื้นฐาน
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
จํานวนรวมของผลงานวิจยั ที่
นําไปใชประโยชน
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน

หนวยนับ

วิทย

วิศวะ

ประมง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

220 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่
ไดรับการรับรองคุณภาพ

เรื่อง

221 - -บทความวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ

เรื่อง

222 - -บทความวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

เรื่อง

223 - -ตําราหรือหนังสือที่มกี ารประเมิน
ผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตอง
เกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)

เรื่อง

210

ผลิต
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สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

224 - -ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทาง
วิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอย
ละ ๕๐ ของชิ้นงาน)

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

เรื่อง

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
225 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการตามแผนที่สภาสถาบัน
อนุมัติ
226 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา
เฉพาะการเรียนการสอน
227 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา
เฉพาะการวิจยั
228 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้ง
การเรียนการสอนและการวิจยั

0

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
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211

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
229 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น
๑ - ๔ ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕

คาเฉลี่ย

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
230

คะแนนผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสภาสถาบัน
(คะแนนเต็ม ๕)
231 คะแนนการประเมินผลผูบริหาร
โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน
แตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

องคประกอบที่ 97
232 ผลการประเมินความเห็นของ
บุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสถาบันที่สอดคลองกับอัต
ลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)
233 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ
234 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

212

คาเฉลี่ย

คน

คาเฉลี่ย
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สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

235 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่
ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ
236 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
237 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ
238 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

คน

คาเฉลี่ย

คน

คาเฉลี่ย

239 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ
240 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด

คะแนน
รวม

241 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
(คะแนนเต็ม ๕)

คาเฉลี่ย

คน
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ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

242 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามจุดเนน และจุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
(จากคะแนนเต็ม ๕)

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

คาเฉลี่ย

องคประกอบที่ 98
243 จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบ
ภาษาตางประเทศทั้งหมด
244 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษา
เกาหลี
245 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษา
เขมร
246 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบ
ภาษาจีนกลาง
247 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบ
ภาษาญี่ปุน
248 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษา
ทมิฬ
249 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษา
พมา
250 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษา
ฟลิปโน

214

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

251 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษา
มาเลย
252 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษา
มลายู
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษา
253 ลาว
254 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษา
เวียดนาม
255 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบ
ภาษาอังกฤษ
256 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษา
อินโดนีเซีย

คน

257 - -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษา
ตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศ
อาเซียนอื่นๆ

คน

258 จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศที่กําหนด
ทั้งหมด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํา
กวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

คน

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

คน

คน
คน
คน
คน
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ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

259 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาเกาหลีที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ
60 ของคะแนนเต็ม)
260 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาเขมรที่กําหนด(ไดคะแนน
ในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)

คน

261 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาจีนกลางที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ
60 ของคะแนนเต็ม)

คน

262 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาญี่ปุนที่กาํ หนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ
60 ของคะแนนเต็ม)

คน
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ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

คน
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สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

263 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาทมิฬที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
264 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาพมาทีก่ ําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

คน

265 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาฟลิปโนทีก่ ําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

คน

266 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษามาเลยทกี่ ําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

คน

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

คน
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ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

หนวยนับ

267 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษามลายูที่กําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
268 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาลาวที่กําหนด (ไดคะแนน
ในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)

คน

269 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาเวียดนามที่กาํ หนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

คน

270 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษทีก่ ําหนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

คน
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ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

คน
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สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

ขอมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา 2556
ที่

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

271 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาอินโดนีเซียที่กาํ หนด
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
272 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุม
ประเทศอาเซียนอื่นๆ (ไดคะแนน
ในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)

หนวยนับ

ผลิต

วิทย

วิศวะ

ประมง

สัตว
ศาสตร

สถา
ปตย

ศิลป
ศาสตร

บริหาร
ธุรกิจ

เศรษฐ
ศาสตร

ทอง
เที่ยว

สาร
ว.
สนเทศ พลังงาน

ว.บริหาร
ศาสตร

แพร

ชุมพร

ม.แมโจ

คน

คน

องคประกอบที่ 99
273 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย
274 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมให
มีคุณธรรม จริยธรรมและความเปน
ไทย
275 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสราง
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม
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