คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปีการศึกษา 2554

คณะทางานการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คำนำ
มหาวิ ทยาลัย ได้ ป รับ ปรุง ระบบการประกั นคุ ณภาพ โดยใช้ ตั ว บ่ง ชี้ ข อง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับทุกมหาวิทยาลัย และให้ทุก
มหาวิ ทยาลั ย ด าเนิ น การตามตัว บ่ ง ชี้ ดั ง กล่ า ว และมหาวิ ทยาลั ย ได้ ป ระกาศนโยบายให้ ทุก
หน่วยงานทาการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานขึ้นอันประกอบด้วยข้อมูล ภาพรวมของสานักวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการกากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักวิชา เพื่อใช้ในการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2554 ภายใต้ อ งค์ ป ระกอบคุ ณภาพ 9 ด้ าน
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ input procress โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของของ
สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ จานวน 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ output/outcome ที่เป็นกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
อีก 15 ตั วบ่ งชี้ (ตัวบ่งชี้ สมศ. 1-15) และตั วบ่งชี้ สมศ. ในกลุ่มตัวบ่งชี้อั ตลั กษณ์และตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ สมศ. 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) ตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จานวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จานวน 8 ตัวบ่งชี้ รวม
ทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 53 ตัวบ่งชี้ ซึ่งทาให้ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อย่าง
ครบถ้วน และครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมมิติการบริหารจัดการ (BSC) จึงทา
ให้คู่มือฉบับปรับปรุงนี้ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีความทันสมัยมากขึ้น
ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร จึ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยและ สกอ. กาหนด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์)
คณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ภาพรวมของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. ประวัติความเป็นมา
2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน

ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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บทที่ 1
ภาพรวมของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
มุ่งที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เน้นจัดการศึกษาระดับสูง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องความต้องการผลผลิตทางด้านกาลังคนที่มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีของประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นพันธกิจพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตั้งเป้าไว้ คือการถ่ายทอดและปรับแปลงเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาเพิ่ม
มากขึ้ น โดยไม่ เ พี ย งแต่ ก ารพั ฒ นาระดั บ ท้ อ งถิ่ น เท่ า นั้ น แต่ ยั ง มุ่ ง เน้ น การพึ่ ง พาตนเองทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
สานั กวิช าเทคโนโลยี การเกษตรเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2536 เพื่อให้ การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตรโดยเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม มุ่งไปสู่การ
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรและการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
อย่างยั่งยืน
ด้วยเป้าหมายที่ตั้งไว้ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดหลักสูตรของสานักวิชาเน้นหนักใน
สองด้านคือ เน้นความสาคัญด้านวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และ
ด้านวิทยาศาสตร์ทันสมัยและเน้นให้บัณฑิตได้มีความรู้และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
ไม่ใช่เพียงแค่เป็นพนักงานเหมือนในอดีต สิ่งที่เน้นข้างต้นจะเป็นแนวทางให้บัณฑิตประสบความสาเร็ จ
ในชีวิตและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ปณิธาน
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งมั่นเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดย
เน้นการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 วิสัยทัศน์
สานั กวิช าเทคโนโลยี การเกษตร เป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ ที่มุ่งผลิ ตบัณฑิตทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 พันธกิจ
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีภารกิจหลัก 5 ประการ ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2. วิจ ัย และค้น คว้า เพื่อ สร้า งสรรค์จ รรโลงความก้า วหน้า ทางวิช าการ และการน า
ผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
5. ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี มี แผนพัฒนา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ส านักวิชาซึ่งเป็ น
หน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัย จึงใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเดียวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยมียุทธศาสตร์ 5 ประการ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ 3 การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถด้ า นการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอดและพั ฒ นา
เทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เพื่อการเป็นที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตร์ 4 การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้ อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย


การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการจัดรายวิชาในหลักสูตรการศึกษา และได้เปิด สอนหลักสูตร
ต่าง ๆ โดยใช้ระบบไตรภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ๆ ละ 13 สัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อใช้เวลา
เพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้สามารถจัดสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่ให้นักศึกษาใช้เวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้เต็มที่ และมีเวลา
ว่างที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
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3. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
สานักวิชามีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีคณะกรรมการประจาสานักวิชาทาหน้าที่พิจารณา
ดาเนินการด้านบริหาร และวิชาการของสานักวิชา และมีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบบริหารแบบ “รวม
บริการ ประสานภารกิจ” ประกอบด้วย สานักงานคณบดี ทาหน้าที่ให้บริการด้านการธุรการของสานักวิชา มี
สาขาวิชา 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ทาหน้าที่ เพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและการ
ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีสถานวิจัยเพื่อประสานงานการวิจัยของสานักวิชา และ
มีฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อทาหน้าที่เป็นหน่วยวิสาหกิจโดยเป็นหน่วยงานจัดหารายได้และดาเนินการเชิง
ธุรกิจหรือแบบพึ่งตนเอง และมีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนของสานักวิชาด้วย ดังมีโครงสร้างการจัด
องค์กรของสานักวิชา ดังนี้

คณะกรรมการประจาสานักวิชา
ฯ
คณบดี

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

ฟาร์ม
มหาวิทยาลัย

สถานวิจัยสานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ได้ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งใน
เรื่องคุณภำพกำรศึกษำ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมกระบวนกำรกำรจัดกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำน
ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) สำนักวิชำได้
ยึดนโยบำยและแนวปฏิบัติตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย มีกำรแต่งตั้ง
คณะทำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำประจำสำนักวิชำ ทำหน้ำที่ดำเนินกำรในเรื่องนี้ เป็นกำรเฉพำะ
โดยคณะทำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำประจำสำนักวิชำประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ น.สพ. ดร.บัญชร ลิขิตเดชำโรจน์ ประธำนคณะทำงำน
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำรินำ เกตุทัต-คำร์นส์
คณะทำงำน
3. อำจำรย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
คณะทำงำน
4. อำจำรย์ ดร.รัชฏำพร อุ่นศิวิไลย์
คณะทำงำน
5. อำจำรย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวำ
คณะทำงำน
6. หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรกำรเรียนกำรสอนและวิจัย
คณะทำงำน
7. หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
เลขำนุกำรคณะทำงำน

กระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักวิชา
1. จั ดทำคู่มือกำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำของหน่ว ยงำนโดยกำรพั ฒ นำตั ว บ่งชี้ กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำของ สกอ. ที่มีหลักกำรสำคัญคือ
1. ตัวบ่งชี้พัฒนำขึ้นภำยใต้องค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำนที่มีควำมครอบคลุมพันธกิจ
หลัก 4 ประกำรของกำรอุดมศึกษำและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553
2. ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565)มำตรฐำนกำรศึก ษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุด มศึกษำ มำตรฐำนสถำบั น อุดมศึกษำ กรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปใน
ทิศทำงเดียวกับตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ภำยใต้หลักกำรสำคัญ คือ ไม่ให้เป็น
ภำระซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำนแก่สถำบันอุดมศึกษำ
3. ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิต
และผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ. พัฒนำขึ้น และตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ทั้งนี้ เพื่อ
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ควำมเชื่อมโยงและควำมเป็ นเอกภำพของระบบประกันคุณภำพอุดมศึกษำไทยและเพื่อรองรับกำร
ประเมินภำยนอกของ สมศ.
4. เป็นตัวบ่งชี้ที่มีควำมสมดุลระหว่ำงมุมมองกำรบริหำรจัดกำรทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำน
นักศึกษำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนบุคลำกร กำรเรียนรู้
และนวัตกรรม
5. กำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยมี
ควำมหมำยดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมำยถึง มีกำรดำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมำยถึง มีกำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมำยถึง มีกำรดำเนินงำนระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมำยถึง มีกำรดำเนินงำนระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมำยถึง มีกำรดำเนินงำนระดับดีมำก
ในกรณีที่ยังไม่มีกำรดำเนินกำร หรือไม่มีผลกำรดำเนินงำนหรือผลกำรดำเนินงำน
ไม่ถึงเกณฑ์กำรประเมินคะแนน 1 ให้ถือว่ำได้คะแนน 0
ในปีการศึกษา 2554 สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ภำยใต้องค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ input procress โดยใช้ตัวบ่งชี้ตำมแนว
ทำงกำรพัฒนำตัวบ่งชี้ของของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ จำนวน 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ output/outcome ที่
เป็นกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำนอีก 15 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สมศ. 1-15) และตัวบ่งชี้ สมศ. ในกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และ
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ สมศ. 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) ตัวบ่งชี้ ตำมนโยบำยรัฐบำล
“สถำนศึกษำ 3 ดี (3D)” จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมหำวิทยำลัย จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด
11 องค์ประกอบ 53 ตัวบ่งชี้ โดยสรุปดังนี้
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ชนิดของ
การเก็บ
ตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล
ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ (3 ตัวบ่งชี้)

กระบวนกำร ปีงบประมำณ ฝ่ำยวำงแผน/ ส่วนแผนงำน

1.1
กระบวนกำรพัฒนำแผน
สมศ. 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิด
อัตลักษณ์

สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณ์
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ผู้ให้ข้อมูล
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ผลผลิต

ปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ/ สานักวิชา,
ส่วนส่งเสริมวิชาการ,
ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ และ
สถานพัฒนาคณาจารย์

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ฝ่ายวางแผน/ส่วนแผนงาน

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่
สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ชนิดของ
การเก็บ
ตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล
ผลผลิต

หน่วยงานที่เป็น
ผู้ให้ข้อมูล

ปีการศึกษา

ฝ่ายวางแผน/ส่วนแผนงาน
ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ
และส่วนส่งเสริมวิชำกำร
ฝ่ำยบริหำร/
ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยบริหำร/
ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่
- ฝ่ำยวิชำกำร/
สถำนพัฒนำคณำจำรย์
- ฝ่ำยบริหำร/
ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้)
2.1

ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร กระบวนกำร

ปีกำรศึกษำ

2.2

อำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก

ปัจจัยนำเข้ำ

ปีกำรศึกษำ

2.3

อำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร

ปัจจัยนำเข้ำ

ปีกำรศึกษำ

2.4

ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำย กระบวนกำร
สนับสนุน

ปีกำรศึกษำ

2.5

ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และ
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้

ปัจจัยนำเข้ำ

ปีกำรศึกษำ

2.6

ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

กระบวนกำร

ปีกำรศึกษำ

2.7

ระบบและกลไกกำรพั ฒ นำสั ม ฤทธิ ผ ลกำร กระบวนกำร
เรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต

ปีกำรศึกษำ

2.8

ระดับควำมสำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษำ

ปีกำรศึกษำ
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ผลผลิต

- ฝ่ำยวิชำกำร
(ศูนย์บรรณสำรและ
สื่อกำรศึกษำ,
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ,
ศูนย์คอมพิวเตอร์, ศูนย์
เครื่องมือวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี, ศูนย์ปฏิบัติกำร
ทำงกำรแพทย์ และ
สำธำรณสุข)
- ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
(ส่วนกิจกำรนักศึกษำ,
สถำนกีฬำและสุขภำพ
- ฝ่ำยพัฒนำ
(ส่วนอำคำรสถำนที่)
- ฝ่ำยวิชำกำร
(สำนักวิชำ, ศูนย์บรรณสำร
และสื่อกำรศึกษำ, ศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ, ศูนย์คอมพิวเตอร์
และสถำนพัฒนำคณำจำรย์)
- ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ
- ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/
ส่วนกิจกำรนักศึกษำ
- ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/
ส่วนกิจกำรนักศึกษำ
- ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่
2.9
ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุ
ผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สาเร็จ การ
ศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 
2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา 
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
สมศ. 1 บัณ ฑิต ปริญญาตรีที่ไ ด้ง านท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระใน 1 ปี
สมศ. 2 คุณภาพของบัณ ฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
สมศ. 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
สมศ. 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์

ชนิดของ
การเก็บ
ตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล
ผลผลิต

ปีกำรศึกษำ

ผลผลิต

ปีกำรศึกษำ

ผลผลิต

ปีกำรศึกษำ

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ผลผลิต

ปีการศึกษา

หน่วยงานที่เป็น
ผู้ให้ข้อมูล
ฝ่ำยวิชำกำร/

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ

ฝ่ำยวิชำกำร/

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ

ฝ่ำยวิชำกำร/

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ

ฝ่ายวางแผน/
ส่วนแผนงาน
ฝ่ายวางแผน/
ส่วนแผนงาน
ฝ่ายวิชาการ/
สานักวิชา
ฝ่ายวิชาการ/
สานักวิชา
ฝ่ายบริหาร/
ส่วนการเจ้าหน้าที่

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)
3.1

ระบบและกลไกกำรให้คำปรึกษำและบริกำร
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร

กระบวนกำร

ปีกำรศึกษำ

3.2

ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ กระบวนกำร

ปีกำรศึกษำ

- ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/
ส่วนกิจกำรนักศึกษำ
- ฝ่ำยวิชำกำร
(สำนักวิชำ, ศูนย์สหกิจ
ศึกษำและพัฒนำอำชีพ)
- สมำคมเทคโนโลยีสุรนำรี
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/
ส่วนกิจกำรนักศึกษำ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้)
4.1
4.2
4.3

ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์
ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำก
งำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์
เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อ
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ
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กระบวนกำร

ปีกำรศึกษำ

กระบวนกำร

ปีกำรศึกษำ

ปัจจัยนำเข้ำ ปีงบประมำณ

ฝ่ำยวิชำกำร/
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ฝ่ำยวิชำกำร/
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ฝ่ำยวิชำกำร/
สถำบันวิจัยและพัฒนำ

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่
สมศ. 5 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
สมศ. 6 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์

ชนิดของ
การเก็บ
ตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล
ผลผลิต

ปีปฏิทนิ

ผลผลิต

ปีการศึกษา

หน่วยงานที่เป็น
ผู้ให้ข้อมูล
ฝ่ำยวิชำกำร/สำนักวิชำ และ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ฝ่ำยวิชำกำร/
สถำบันวิจัยและพัฒนำ

หมำยเหตุ : ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 และ 6 ผลงำนในภำพรวมมหำวิทยำลัย สถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลและตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนของผลงำน
สมศ. 7

ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพ

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ฝ่ำยวิชำกำร/
สำนักวิชำ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้)
5.1

ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม กระบวนกำร

ปีกำรศึกษำ

- ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ
- ฝ่ำยพัฒนำ/ เทคโนธำนี

5.2

กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ กระบวนกำร
ต่อสังคม

ปีกำรศึกษำ

- ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ
- ฝ่ำยพัฒนำ/ เทคโนธำนี

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ/ สานักวิชา

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี

สมศ. 8

ผลการน าความรู้ และประสบการณ์ จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
สมศ. 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
สมศ. 18 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้านต่าง ๆ
สมศ. 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคม ในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน
สมศ. 18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้)
6.1
ระบบและกลไกกำรทำนุ บ ำรุงศิลปะและ กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
วัฒนธรรม
สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม

ผลผลิต

ปีการศึกษา

สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและ

ผลผลิต

ปีการศึกษา
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- ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/
ส่วนกิจกำรนักศึกษำ
- ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา/
ส่วนกิจการนักศึกษา
- ฝ่ายวิชาการ/ สานักวิชา
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา/
ส่วนกิจการนักศึกษา,

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่

ชนิดของ
การเก็บ
ตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล

หน่วยงานที่เป็น
ผู้ให้ข้อมูล
- ฝ่ายวิชาการ/สานักวิชา
- ฝ่ายพัฒนา/ส่วนอาคาร
สถานที่
- สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

วัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้)
7.1

7.2
7.3

ภำวะผู้นำของสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำร กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย/
สำนักงำนกิจกำรสภำ มทส.
ทุกระดับของสถำบัน
ฝ่ำยวำงแผน/
กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้
กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ

ส่วนแผนงำน

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจ
ก. กำรบริหำรจัดกำร
ข. กำรเรียนกำรสอน

กระบวนกำร

ปีกำรศึกษำ

ฝ่ำยวิชำกำร/ ศูนย์บริกำร
กำรศึกษำ, ศูนย์บรรณสำรและ
สื่อกำรศึกษำ และศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ

ค. กำรวิจัย
ง. กำรเงิน
7.4

ฝ่ำยวำงแผน/
สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (SUT-MIS)

ฝ่ำยวิชำกำร/สถำบันวิจัยและพัฒนำ

ระบบบริหำรควำมเสี่ยง

ฝ่ำยบริหำร/
ส่วนกำรเงินและบัญชี
ฝ่ำยบริหำร
และหน่วยตรวจสอบภำยใน
ฝ่ำยบริหำร/
ส่วนสำรบรรณและนิติกำร

กระบวนกำร

ปีกำรศึกษำ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ
รวมบริการ ประสานภารกิจ 
สมศ. 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน

ผลผลิต

ปีกำรศึกษำ

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/
สานักงานสภา มทส.

สมศ. 13 การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริห าร
สถาบัน

ผลผลิต

ปีการศึกษา

ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/
สานักงานสภา มทส.

7.5

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้)
8.1

กระบวนกำร ปีงบประมำณ - ฝ่ำยบริหำร/ส่วนกำรเงิน
และบัญชี
- ฝ่ำยวำงแผน/ ส่วนแผนงำน

ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้)
9.1

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
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ปีกำรศึกษำ

ฝ่ำยวิชำกำร
/ส่วนส่งเสริมวิชำกำร

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่
สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด (ตัวบ่งชี้นี้จะไม่นำมำคิดคำนวณ)

ชนิดของ
การเก็บ
ตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล
ผลผลิต

ปีการศึกษา

หน่วยงานที่เป็น
ผู้ให้ข้อมูล
ฝ่ายวิชาการ
/ส่วนส่งเสริมวิชาการ

องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบ่งชี้)
10.1

กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 3 ดี (3D)

10.2

ผลที่เกิดกับผู้เรียนตำมนโยบำย 3 ดี (3D) มี
ควำมรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)

กระบวนกำร

ปีกำรศึกษำ

ผลผลิต

ปีกำรศึกษำ

ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ /
ส่วนกิจกำรนักศึกษำ
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ /
ส่วนกิจกำรนักศึกษำ

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  (4 ตัวบ่งชี้)
11.1

11.2

11.3

11.4

มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด กระบวนกำร
และพัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการ ปัจจัยนำเข้ำ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา 
ร้ อยละของกิ จกรรมหรื อโครงการการปรั บ ผลผลิต
แปลง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจา 
ความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การในการปรั บ ผลผลิต
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

ปีกำรศึกษำ

ฝ่ำยพัฒนำ/ เทคโนธำนี

ปีกำรศึกษำ

ฝ่ำยพัฒนำ/ เทคโนธำนี

ปีกำรศึกษำ

ฝ่ำยพัฒนำ/ เทคโนธำนี

ปีกำรศึกษำ

ฝ่ำยพัฒนำ/ เทคโนธำนี

หมายเหตุ :  หมำยถึง องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ที่ มทส. เพิ่มเติม จำนวน 8 ตัวบ่งชี้
2. คณะทำงำนเก็บรวบรวมข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ของหน่วยงำนจำกสำขำวิชำสำหรับจัดทำรำยงำน
กำรประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงำน
3. กำรเขียนรำยงำน ประกอบด้วยข้อมูล
3.1 ภำพรวมของหน่วยงำน
3.2 ผลกำรดำเนินงำนและกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้
3.3 สรุปจุดเด่น - แนวทำงกำรเสริมจุดเด่น และจุดด้อย – ข้อเสนอแนะแนวทำงกำร
พัฒนำตำมตัวบ่งชี้ โดยอำจเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จำกกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในหน่วยงำนมำประกอบด้วย
3.4 ข้อมูลอ้ำงอิงต้องกำรนำเสนอประกอบกำรรำยงำน (ภำคผนวก)
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4. กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ทำให้หน่วยงำนได้ทรำบถึงสถำนะของตนเอง
ว่ำมีจุดเด่น - จุดด้อย อย่ำงไรบ้ำง และนำผลที่ได้ไปพัฒนำประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนต่อไป
5. หน่วยงำนส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองให้ฝ่ำยวิชำกำรเพื่อจัดทำรำยงำนในภำพรวม
ระดับมหำวิทยำลัย
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
หลักการ
สถำบันแต่ละแห่งมีปรัชญำ ปณิธำน และจุดเน้นที่อำจแตกต่ำงกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ที่
สถำบันจะกำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญำ
ปณิธ ำน กฎหมำย และจุ ดเน้ น ของสถำบัน ที่ส นับสนุนภำรกิจของสถำบัน ตำมหลั กกำรอุดมศึกษำ
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพ (ถ้ำมี) ตลอดจนสอดคล้องกับ
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนกำรกำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภำมหำวิทยำลัยเปิดโอกำสให้มีส่วน
ร่ ว มของสมำชิ กทุ ก กลุ่ ม ในสถำบั น และมี กำรถ่ ำยทอดวิ สั ยทั ศ น์แ ละแผนกลยุ ท ธ์ที่ ก ำหนดแล้ ว ให้
รับทรำบทั่วกันทั้งอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ ตลอดจนผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้ใช้บริกำรและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
2. พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษำระยะยำว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร กำรอุดมศึกษำ
4. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2547 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
5. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
6. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
7. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ
8. หลักกำรอุดมศึกษำ
ตัวบ่งชี้

จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ [1 (สกอ.) + 3 (สมศ.)] คือ

1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน
สมศ. ที่ 16 ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน
สมศ. ที่ 16.1 ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ์
สมศ. ที่ 16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์
QA 2554_Ch2
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ที่ 17
ตัวบ่งสมศ.
ชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลกำรพั
ดเน้นและจุฒดเด่นาแผน
นที่สังคมส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน
: ฒนำตำมจุ
กระบวนการพั
:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีงบประมำณ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
มหำวิทยำลั ย มีพันธกิจหลัก คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำร
บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และ
พัฒนำเทคโนโลยี ในกำรดำเนินพันธกิจหลัก แต่ละด้ำนจำเป็นต้องมีกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและ
กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย เพื่อให้มหำวิทยำลัยดำเนินกำรสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มี
คุณภำพ มีควำมเป็นสำกล และเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น มหำวิทยำลัยต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ตลอดจนมีก ำรพั ฒ นำแผนกลยุ ทธ์ และแผนด ำเนิ นงำนเพื่อ เป็นแนวทำงในกำรดำเนิ นงำนของ
มหำวิทยำลัย
ในกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอัตลักษณ์หรือ
จุดเน้นของสถำบันแล้ว จะต้องคำนึงถึงหลักกำรอุดมศึกษำ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว มำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ ของ
ชำติ รวมถึง ทิศทำงกำรพัฒ นำประเทศตำมแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสั ง คมแห่ งชำติ และกำร
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ เป็นที่
ยอมรับ และสำมำรถตอบสนองสังคมในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสม
พันธกิจของมหำวิทยำลัย มี 5 พันธกิจ ได้แก่ กำรเรียนกำรสอน กำร
วิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และ
พัฒนำเทคโนโลยี
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรในสถำบัน และได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและพระรำชบัญญัติสถำบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้น ของกลุ่มสถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)
2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถำบันไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน
3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจำปีครบ 5 พันธกิจ คือ ด้ำน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร กำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจำปี และค่ ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
5. มีกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีครบ 5 พันธกิจ
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6. มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจำปี อย่ำงน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ
7. มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรและสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ
8. มี ก ำรน ำผลกำรพิ จ ำรณำ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของสภำมหำวิ ท ยำลั ย ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
4 หรือ 5 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยวำงแผน/ ส่วนแผนงำน
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คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
8 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16

:

ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
อัตลักษณ์ หมำยถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตำมปรัชญำ
ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถำบัน ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.1 :

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

เกณฑ์มาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ
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:
มีกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถำบัน
โดยได้รับกำรเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย
มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่
กำหนดอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์
ผลกำรประเมิ น ของผู้ เรี ยนและบุ คลำกรเกี่ ยวกั บกำรปฏิ บัติ งำนของสถำบั นที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
ผลกำรดำเนิ นงำนก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้ำงคุณค่ำต่อ
สังคม
ผู้เรียน/บุคลำกร/สำนักวิชำ/สถำบัน ได้รับกำรยกย่องหรือยอมรับ ในระดับชำติ
และ/หรือนำนำชำติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
:
คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ
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คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการประเมิน :
หลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรได้รับกำรยกย่องหรือยอมรับ กำรได้รับรำงวัลในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ เช่น โล่รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
หมายเหตุ :

1. สำนักวิชำและสถำบันมีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย
2. กรณีที่สำนักวิชำดำเนินกำรร่วมกับสถำบันจะต้องรำยงำนไว้ใน SAR ของสำนักวิชำ
และแสดงหลักฐำนกำรดำเนินงำนด้วย โดยใช้ผลกำรประเมินของสถำบัน

การคิดคะแนน :
1. กรณีที่สำนักวิชำดำเนินกำรร่วมกับสถำบันและมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร ผลกำร
ประเมินจะพิจำรณำข้อมูลในระดับสถำบัน โดยสำนักวิชำที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนน
เดียวกับสถำบัน
2. กรณีที่สำนักวิชำดำเนินกำรแยกกับสถำบัน ผลกำรประเมินจะพิจำรณำในระดับสำนัก
วิชำ
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ, ส่วนส่งเสริมวิชำกำร,
ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ และสถำนพัฒนำคณำจำรย์
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2 :

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

:

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

วิธีการคานวณ :
ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน

:

ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการประเมิน :
ข้อมูลจำกกำรสำรวจต้องมีควำมเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งในเชิงปริมำณและ
ในเชิงคุณภำพครอบคลุมทุกสำนักวิชำ อย่ำงน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำในแต่ละ
ระดับ โดยมีข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้
1. ปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถำบัน รวมทั้งแผนกลยุทธ์
และแผนกำรปฏิ บั ติ ง ำนประจ ำปี ข องสถำบั น ที่ ไ ด้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกสภ ำ
มหำวิทยำลัย
2. แผนพัฒนำคุณภำพสถำบันในด้ำนต่ำง ๆ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย
3. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงผลกำรดำเนินงำนและผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับปรัชญำ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถำบัน
4. ผู้ตอบแบบสอบถำม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถำบันที่รับบัณฑิตเข้ำศึกษำต่อ
หมายเหตุ :
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“1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์” โดยควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย โดย
1. ส ำนั ก วิ ช ำและสถำบั น มี อั ต ลั ก ษณ์ เ ดี ย วกั น โดยควำมเห็ น ชอบจำกสภำ
มหำวิทยำลัย
2. สำนักวิชำจะดำเนินกำรแยกหรือดำเนินกำรร่วมกับสถำบันก็ได้
3. กรณีที่สำนักวิชำดำเนินกำรร่วมกับสถำบันจะต้องรำยงำนไว้ใน SAR ของสำนัก
วิชำ และแสดงหลักฐำนกำรดำเนินงำนด้วย โดยใช้ผลกำรประเมินของสถำบัน
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การคิดคะแนน :
1. กรณีที่สำนักวิชำดำเนินกำรร่วมกับสถำบันและมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร ผลกำร
ประเมินจะพิจำรณำข้อมูลในระดับสถำบัน โดยสำนักวิชำที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนน
เดียวกับสถำบัน
2. กรณีที่สำนักวิชำดำเนินกำรแยกกับสถำบัน ผลกำรประเมินจะพิจำรณำในระดับสำนักวิชำ
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวำงแผน/ ส่วนแผนงำน
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17

:

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
เอกลักษณ์ หมำยถึง ควำมสำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้
เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถำบัน
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีกำรกำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะของสถำบัน โดยได้รับกำรเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย
2. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้ เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่
กำหนดอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมจุดเน้น และ
จุดเด่นหรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำบัน ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
4. ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำบันและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม
5. ผู้ เรี ย น/บุ คลำกร/ส ำนั กวิ ช ำ/สถำบั น มี เอกลั กษณ์ ตำมจุ ดเน้ น จุ ดเด่ น หรื อควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะที่กำหนด และได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

:
คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการประเมิน :
1. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงกำรกำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถำบัน
2. แผนกลยุ ทธ์ แผนกำรปฏิ บั ติง ำนประจ ำปี รวมทั้ งแผนพั ฒ นำคุ ณภำพที่ ส อดคล้ อ งกั บ
เอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถำบันที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย
3. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งแสดงให้
เห็ น ถึงผลกำรดำเนิ น งำนและผลส ำเร็ จของกำรดำเนินงำนตำมเอกลั กษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของ
สถำบันที่กำหนด หรือผลกำรดำเนินงำนและผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์
จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถำบันที่ได้รับกำรยอมรับ
4. หลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรได้รับกำรยกย่องหรือยอมรับ กำรได้รับรำงวัล ในประเด็นที่
เกี่ยวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
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หมายเหตุ :

1. เอกลักษณ์ของสำนักวิชำอำจเหมือน หรือแตกต่ำง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของ
สถำบันก็ได้ ทั้งนี้ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย
2. สำนักวิชำจะดำเนินกำรแยกหรือดำเนินกำรร่วมกับสถำบันก็ได้
3. กรณีที่สำนักวิชำดำเนินกำรร่วมกับสถำบันจะต้องรำยงำนไว้ใน SAR ของสำนักวิชำ
และแสดงหลักฐำนกำรดำเนินงำนด้วย โดยใช้ผลกำรประเมินของสถำบัน

การคิดคะแนน :
1. กรณีที่สำนักวิชำกำหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถำบันและมีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินกำร ผลกำรประเมินจะพิจำรณำข้อมูลในระดับสถำบัน โดยสำนักวิชำที่มี
ส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถำบัน
2. กรณีที่สำนักวิชำกำหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถำบัน ผลกำรประเมินจะ
พิจำรณำในระดับสำนักวิชำ
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวำงแผน/ ส่วนแผนงำน
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

หลักการ
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของมหำวิทยำลัย คือ กำรผลิตบัณฑิต หรือกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียน กำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่กำหนด กำรเรียน
กำรสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักกำรของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจ
ดังกล่ำวจึงเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสู ตรและกำรเรียนกำรสอน เริ่มตั้งแต่กำรกำหนดปัจจัย
นำเข้ำที่ได้มำตรฐำนตำมที่กำหนด ประกอบด้วย กำรมีอำจำรย์ที่มีปริมำณและคุณภำพตำมมำตรฐำน
หลักสูตร มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนที่อำศัยหลักกำรร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีกำรวำงระบบและกลไกกำรควบคุมคุณภำพขององค์ประกอบต่ำง
ๆ ทีใ่ ช้ในกำรผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรกำรศึกษำในสำขำวิชำต่ำง ๆ (ข) คณำจำรย์และระบบกำร
พัฒนำอำจำรย์ (ค) สื่อกำรศึกษำและเทคนิคกำรสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์
กำรศึ ก ษำ (ฉ) สภำพแวดล้ อ มในกำรเรี ย นรู้ แ ละบริ ก ำรกำรศึ ก ษำ (ช) กำรวั ด ผลกำรศึ ก ษำและ
สั มฤทธิผ ลทำงกำรเรี ย นของนั กศึ กษำ (ซ) องค์ ประกอบอื่นตำมที่ มหำวิทยำลั ย เห็ นสมควร ตำมที่
กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 กำหนด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
2. กรอบแผนอุ ดมศึ กษำระยะยำว 15 ปี ฉบั บที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
3. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2547 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
4. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
5. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
6. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง มำตรฐำนของจรรยำบรรณที่พึงมีในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551
7. กรอบมำตรฐำนคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษำแห่ง ชำติ พ.ศ. 2552
(Thai
Qualification Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
8. กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.
2553 กระทรวงศึกษำธิกำร
9. แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิร ะดับอุด มศึก ษำแห่ง ชำติ พ.ศ.
2552 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
10. เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ
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11. มำตรฐำนกำรประเมิน คุณ ภำพภำยนอกระดับ อุด มศึ ก ษำรอบสำม พ.ศ. 2553
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จำนวน 16 ตัวบ่งชี้ [8 (สกอ.) + 3 (มทส.) + 5 (สมศ.)] คือ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
สมศ. ที่ 1
สมศ. ที่ 2

ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร
อำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
อำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับควำมสำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษำ
ร้อยละกำรพ้นสถำนภำพเนื่องจำกสำเหตุผลกำรเรียนของนักศึกษำต่อรุ่น
ก. ระดับปริญญำตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษำ
ร้อยละของนักศึกษำปริญญำตรีที่สำเร็จกำรศึกษำตำมกำหนดเวลำของหลักสูตรต่อรุ่น
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษำ
ก. ระดับปริญญำตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษำ
บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระใน 1 ปี
คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

สมศ. ที่ 3 ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททีไ่ ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
สมศ. ที่ 4 ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
สมศ. ที่ 14 กำรพัฒนำคณำจำรย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

:

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถำบันมีห น้ำที่พัฒ นำหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ องกับปรัช ญำ ปณิธ ำน
วิสัยทัศน์ พันธกิจและควำมพร้อมของสถำบัน ตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงด้ำนวิชำกำร
และวิชำชีพของสังคม มีกำรประเมินหลักสูตรอย่ำงสม่ำเสมอตำมหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร มีกำรวำงระบบและกลไกบริหำรหลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่
กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
2. มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
3. ทุกหลักสูตรมีกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ
และกรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึ ก ษำแห่ งชำติ (กำรด ำเนิน งำนตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หมำยถึง ต้องมีกำรประเมินผลตำม “ตัว
บ่งชี้ผ ลกำรดำเนิ นงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิส ำขำหรือสำขำวิช ำ เพื่อกำร
ประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกำศ
มำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ส ำขำหรื อ สำขำวิ ช ำ ให้ ป ระเมิ น ตำมตั ว บ่ ง ชี้ ก ลำงที่ ก ำหนดใน
ภำคผนวก 1) สำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพต้องได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำ
หรือองค์กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตรเก่ำหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดำเนินกำรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้ยึดตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีกำรดำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่กำหนดในเกณฑ์มำตรฐำนหลั กสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้องควบคุมกำกับ
ให้กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีกำรดำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตำมผลกำรประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้องควบคุมกำกับให้กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
:
6. มี ค วำมร่ ว มมื อ ในกำรพั ฒ นำและบริ ห ำรหลั ก สู ต รระหว่ ำ งสถำบั น กั บ ภำครั ฐ หรื อ
ภำคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช ำชี พ ของหลั ก สู ต ร มำกกว่ ำ ร้ อ ยละ 30 ของจ ำนวน
หลักสูตรวิชำชีพทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และ
ปริ ญญำเอก) มีจ ำนวนมำกกว่ำร้ อยละ 50 ของจำนวนหลั ก สู ตรทั้ง หมดทุ กระดั บ
กำรศึกษำ (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และ
ปริญญำเอก) มีจำนวนนักศึกษำที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตรมำกกว่ำร้อยละ 30 ของจำนวน
นักศึกษำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
หมำยเหตุ :
1. กำรนั บ หลั ก สู ตรปริ ญญำโทแผน ก และปริญญำเอก ให้ นับหลั ก สู ตรที่มี นักศึ กษำ
ลงทะเบียนเรียนในรอบปีกำรศึกษำที่ทำกำรประเมิน สำหรับกำรนับหลักสูตรทั้งหมด
ให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญำ โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับ
นักศึกษำ แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ปิดดำเนินกำรแล้ว
2. กำรนับจำนวนนักศึกษำในเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 8 ให้นับตำมจำนวนหัวนักศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้น ๆ และนับทั้งนักศึกษำภำคปกติและภำคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมกำรรับผิดชอบ หมำยถึง คณะกรรมกำรที่รับผิดชอบในกำรเสนอหลักสูตร
ใหม่ หรื อ เสนอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร หรื อ เสนอปิ ด หลั ก สู ต ร และคณะกรรมกำรที่
รับผิดชอบบริหำรหลักสูตรให้เป็นไปตำมรำยละเอีย ดหลักสู ตรที่สภำมหำวิทยำลั ย
อนุมัติ ซึ่งอำจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่ำงชุดก็ได้
เกณฑ์การประเมิน :
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ
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คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
ครบ 5 ข้อตำม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเพิ่มเติม
เฉพำะกลุ่ม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

:

อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนำเข้ำ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำร
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำร เพื่ อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถำบันใน
กำรผลิตบัณฑิต ศึกษำวิจัยเพื่อกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ดังนั้น
สถำบันจึงควรมีอำจำรย์ที่มีระดับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำในสัดส่วนที่เหมำะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
สถำบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถำบันสำมำรถเลือกใช้เกณฑ์กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่อไปนี้
1) แปลงค่ ำ ร้ อ ยละของอำจำรย์ ประจ ำที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญำเอกเป็ นคะแนนระหว่ ำ ง
0 – 5 หรือ
2) แปลงค่ ำ กำรเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ ำ ร้ อ ยละของอำจำรย์ ป ระจ ำที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1) ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีวุฒิปริญญำเอก
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก =
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จำนวนอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก x 100
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด

2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หรือ
1. ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่ำนมำ = ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอำจำรย์
ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกในปีก่อนหน้ำปีที่ประเมิน
2. แปลงค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ ที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
.

ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ x 5
ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมำยเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญำเอก พิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิ ที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำคุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีที่มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรสำเร็จ
กำรศึกษำภำยในรอบปีกำรศึกษำนั้น ทั้งนี้ อำจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญำเอกได้สำหรับกรณีที่
บำงสำขำวิชำชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมำะสมกว่ ำ ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ
2. กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำ
ศึกษำต่อ
กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ ให้นับระยะเวลำกำรทำงำน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่ำ 6 เดือน
ไม่สำมำรถนำมำนับได้
3. คณะสำมำรถเลือกประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินแนวทำงใดแนวทำงหนึ่งก็ได้ ไม่
จำเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถำบัน
แหล่งที่มา : ฝ่ำยบริหำร/ ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่
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x 5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
:
อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
[ใช้ข้อมูลพื้นฐานร่วมกันกับตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์ (ผลผลิต)]
ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนำเข้ำ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำถื อ เป็ น ขุ ม ปั ญ ญำของประเทศ และมี ค วำม
รับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อำจำรย์ในสถำบันทำกำรศึกษำวิจัยเพื่อแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ใน
ศำสตร์สำขำวิชำต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในกำรเรี ยนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำประเทศ กำรดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นสิ่งสะท้อนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวของอำจำรย์ตำม
พันธกิจของสถำบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถำบันสำมำรถเลือกใช้เกณฑ์กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่อไปนี้
1) แปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง 0 –
5 หรือ
2) แปลงค่ำกำรเพิ่มขึ้นของค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่ ำ ร้ อ ยละของอำจำรย์ ป ระจ ำที่ ด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำร ย์ รอง
ศำสตรำจำรย์ศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60
ขึ้นไป หรือ
2) ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ร วมกั น เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ ำ นมำ ที่
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1) ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์
รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์
และศำสตรำจำรย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5
= ร้อยละ 6 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
:
1. คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร =

จำนวนอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร x 100
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด

2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x 5

หรือ
1. ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ = ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละ
ของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรในปีก่อนหน้ำปีที่ประเมิน
2. แปลงค่ำกำรเพิ่มขึน้ ของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ ที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ

คะแนนที่ได้ =

ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมำยเหตุ :
3. กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำ
ศึกษำต่อ
4. คณะสำมำรถเลือกประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินแนวทำงใดแนวทำงหนึ่งก็ได้ ไม่
จำเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถำบัน
แหล่งที่มา : ฝ่ำยบริหำร/ ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่
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x 5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

:

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนกำร
การเก็บรวบรวมข้อมูล :
ปีกำรศึกษำ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำเป็นต้องมีกำร
บริหำรและพัฒนำคณำจำรย์อย่ำงเหมำะสมทั้งในด้ำนเทคนิคกำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ และ
กำรใช้สื่อกำรสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีกำรปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ผลกำรเรียนรู้และข้อมูล
จำกควำมคิดเห็นของผู้เรียน นอกจำกนั้น ยังจำเป็นต้องมีบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีคุณภำพสอดคล้องกับ
พันธกิจ และเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร เทคนิคกำรสอนและกำร
วัดผล และมีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์
2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่
กำหนด
3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและกำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุนสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนนำควำมรู้และทักษะที่ได้
จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุ คลำกรสำยสนับสนุน และดูแลควบคุม
ให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มี ก ำรประเมิ น ผลควำมส ำเร็ จ ของแผนกำรบริ ห ำรและกำรพั ฒ นำคณำจำรย์ แ ละ
บุคลำกรสำยสนับสนุน
7. มีก ำรน ำผลกำรประเมิ น ไปปรั บ ปรุ งแผนหรือ ปรั บ ปรุ งกำรบริห ำรและกำรพัฒ นำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
หมำยเหตุ :
หลักฐำนสำหรับกำรประเมินในเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3 เช่น ผลกำรประเมิน หรือผลกำร
สำรวจควำมพึงพอใจของคณำจำรย์และบุคลำกร ด้ำนสวัสดิกำร กำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และกำร
สร้ำงขวัญและกำลังใจ หรือหลักฐำนเชิงประจักษ์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นกำรทำงำนได้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
5 หรือ 6 ข้อ
7 ข้อ
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สถำนพัฒนำคณำจำรย์ และฝ่ำยบริหำร/ ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

:

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนำเข้ำ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอน สถำบันอุดมศึกษำควรจัดบริกำร
ด้ำน กำยภำพอย่ำงครบถ้วน โดยเฉพำะในเรื่องกำรบริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำรเรียน เช่น
สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ ห้ องสมุดและแหล่ งกำรเรียนรู้อื่น ๆ กำรบริกำรด้ำนงำนทะเบียน กำร
บริกำรนักศึกษำนำนำชำติ เป็นต้น นอกจำกนั้น ยังจำเป็นต้องมีสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรด้ำน
กำยภำพที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักศึกษำ เช่น สิ่งแวดล้อมในสถำบัน หอพักนักศึกษำ ห้องเรียน
สถำนที่ออกกำลังกำย บริกำรอนำมัย กำรจัดจำหน่ำยอำหำร เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพื่อให้นักศึกษำมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ 8
FTES ต่อเครื่อง
2. มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำร
ฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่นักศึกษำทุกปีกำรศึกษำ
3. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนักศึกษำ
อย่ำงน้อยในด้ำนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต
4. มีบริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็นอื่น ๆ อย่ำงน้อยในด้ำนงำนทะเบียนนักศึกษำ
ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำร
จัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำร และสนำมกีฬำ
5. มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อย่ำงน้อยในเรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบกำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำง ๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
7. มีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำน
กำยภำพที่สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
หมำยเหตุ :
1. ในเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่ำง ๆ ของ
นักศึกษำที่มีกำรลงทะเบียนกำรใช้ wifi กับสถำบันด้วย
2. กำรคิดจำนวน FTES ให้นำจำนวน FTES ของแต่ละระดับกำรศึกษำรวมเข้ำด้วยกัน
โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญำตรี
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
7 ข้อ

แหล่งที่มา : - ฝ่ำยวิชำกำร/ ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ, ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ,
ศูนย์คอมพิวเตอร์, ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ปฏิบัติกำร
ทำงกำรแพทย์และสาธารณสุข
- ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ และสถำนกีฬำและสุขภำพ
- ฝ่ำยพัฒนำ/ ส่วนอำคำรสถำนที่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

:

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องเป็นไปตำมแนวทำงที่กำหนด
ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มีกำรจัดรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมและยืดหยุ่น โดยกำรมีส่วนร่วมจำกบุคคล
สถำบัน หรือชุมชนภำยนอก มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่คำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของนักศึกษำ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่สำคัญมำกต่อควำมสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภำพในกำรแสวงหำควำมรู้ของนักศึกษำ เช่น กำร
เปิดโอกำสให้นักศึกษำได้ค้นคว้ำวิจัยโดยอิสระในรูปโครงกำรวิจัยส่วนบุคคล กำรจัดให้มีชั่วโมงเรียนใน
ภำคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติกำร รวมทั้งมีกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมอย่ำงพอเพียง มีกำรจัดสัมมนำ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร จัดทำโครงกำร มีกำรเรียนกำรสอนทำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Internet) และ
มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสำหรับกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทุก
หลักสูตร
2. ทุ ก รำยวิ ช ำของทุ ก หลั ก สู ต ร มี ร ำยละเอี ย ดของรำยวิ ช ำและของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมที่กำหนดในกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
3. ทุกหลั กสู ตรมีรำยวิช ำที่ส่ งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้ว ยตนเอง และกำรให้ ผู้ เรียนได้
เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำกกำรทำวิจัย
4. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอก
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร
5. มี กำรจั ดกำรเรี ยนรู้ ที่ พั ฒ นำจำกกำรวิ จั ย หรื อจำกกระบวนกำรจั ดกำรควำมรู้ เพื่ อ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
แต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
7. มี ก ำรพั ฒ นำหรื อ ปรั บ ปรุ ง กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน กลยุ ท ธ์ ก ำรสอน หรื อ กำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ ทุกรำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ
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หมำยเหตุ :
1. มหำวิทยำลัยหรือสำนักวิชำจะต้องประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำร
เรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ ยกเว้น รำยวิชำที่ไม่มีกำรเรียน
กำรสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติกำร เช่น กำรฝึกงำน สหกิจศึกษำ กำรค้นคว้ำอิสระ วิชำโครงงำน สำร
นิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ เป็นต้น
2. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์ข้อ 5 หมำยถึง งำนวิจัยของผู้สอนของ
มหำวิทยำลัยที่ได้พัฒนำขึ้น และนำไปใช้ในกำรพัฒนำวิธีกำรสอน
กรณีที่หลักสูตรยังไม่เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF)
ต้องมีกำรจัดทำรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ก่อนกำรเปิดสอนในแต่
ละภำคกำรศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
7 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ, ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ, ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ, ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสถำนพัฒนำคณำจำรย์

QA 2554_Ch2

33

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
คุณลักษณะของบัณฑิต หมำยถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สำเร็จ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติมี 5 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้ำนควำมรู้ 3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต อำจมีควำมแตกต่ำงกันตำม
ลักษณะอำชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอำจปรำกฏในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจำกกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ เช่น กำรบริหำรจัดกำร กำรเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน กำร
ก้ำวทันวิทยำกำร ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ควำมรู้กับกำรปฏิบัติงำนจริง สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ หรือผู้สำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรที่เน้นกำรวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้ำน
ควำมเป็นนักวิชำกำร กำรเป็นผู้นำทำงควำมคิด โดยเฉพำะควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดเชิงวิพำกษ์ และ
กำรนำเสนอผลงำน
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีกำรสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
อย่ำงน้อยสำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผนกำหนด
กำรศึกษำของหลักสูตร
2. มีกำรนำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำร
วัดผลกำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพ และคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
3. มี ก ำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทรั พ ยำกรทั้ ง ด้ ำ นบุ ค ลำกร เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ และ
งบประมำณที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นักศึกษำระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วม
กิจ กรรมกำรประชุมวิช ำกำรหรือนำเสนอผลงำนทำงวิช ำกำรในที่ประชุมระหว่ำง
สถำบัน หรือที่ประชุมระดับชำติหรือนำนำชำติ
5. มี กิ จ กรรมเสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี แ ละ
บัณฑิตศึกษำที่จัดโดยสถำบัน
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้ผลงำนจำกวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงำน
วิชำชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1)
7. มีกำรพัฒ นำทักษะนักศึกษำในกำรจัดทำบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์และมีกำรนำไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับนำนำชำติ (เฉพาะกลุ่ม ง)
เกณฑ์การประเมิน

:

1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
ครบ 5 ข้อตำม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเพิ่มเติม
เฉพำะกลุ่ม

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ และฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

:

ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษำเป็น คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
เป็นปัจจัยสำคัญของคุณภำพบัณฑิตตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษำแห่ งชำติ รวมทั้งควำมคำดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น
สถำบันจึงควรมีกำรวัดระดับควำมสำเร็จของกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถำบันจัดให้กับนักศึกษำ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีกำรกำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษำที่ต้องกำรส่งเสริมไว้
เป็นลำยลักษณ์อักษร
2. มีก ำรถ่ำ ยทอดหรื อเผยแพร่ พ ฤติ ก รรมด้ ำ นคุ ณ ธรรมจริย ธรรมส ำหรั บ นั กศึ ก ษำที่
ต้องกำรส่งเสริมตำมข้อ 1 ไปยังผู้บริหำร คณำจำรย์ นั กศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบ
อย่ำงทั่วถึงทั้งสถำบัน
3. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนด
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมสำเร็จ
4. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษำตำมตัวบ่งชี้
และเป้ำหมำยที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 90
ของตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษำหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษำได้รับกำรยกย่องชมเชย ประกำศเกียรติคุณ
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ
หมำยเหตุ :
1. กำรยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรม จริยธรรม หำกดำเนินกำรในระดับ
สถำบัน ต้องมีกรรมกำรภำยนอกสถำบันอย่ำงน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้ำร่วมกำร
แข่งขันหรือเข้ำร่วมกำรคัดเลือกที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน (ตั้งแต่ 3 สถำบันขึ้นไป)
2. หน่ ว ยงำนหรื อ องค์ก รระดับ ชำติ หมำยถึ ง หน่ ว ยงำนนอกสถำบัน ระดับ กรมหรื อ
เทีย บเท่ ำขึ้น ไป (เช่น ระดับ จัง หวัด) หรือ รัฐ วิส ำหกิจ หรือ องค์ก ำรมหำชน หรือ
บริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลำงระดับชำติทั้งภำครัฐ
และเอกชน (เช่น สภำอุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ สภำวิชำชีพ)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ และฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ
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คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9

: ร้อยละกำรพ้นสถำนภำพเนื่องจำกสำเหตุผลกำรเรียนของนักศึกษำต่อรุ่น
ก. ระดับปริญญำตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษำ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ผลผลิต
ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
จำนวนนักศึกษำที่พ้นสถำนภำพเนื่องจำกสำเหตุผลกำรเรียนของ
นักศึกษำนับตั้งแต่แรกเข้ำสำขำวิชำจนถึงสิ้นภำค 3 ในปีที่ทำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อดูถึง
ประสิทธิผลในกำรให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุนด้ำนวิชำกำรที่ทำงสถำบันให้กับนักศึกษำ และอำจชี้ถึง
คุณภำพกำรเรียนกำรสอน
สูตรการคานวณ :
จำนวนนักศึกษำที่พ้นสถำนภำพจำกสำเหตุผลกำรเรียนของนักศึกษำนับ
ตั้งแต่แรกเข้ำสำขำวิชำจนถึงสิ้นภำค 3 ในปีที่ทำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ X 100
จำนวนนักศึกษำสุทธิของสำขำวิชำ
นักศึกษำสุทธิของสำขำวิชำ = นักศึกษำแรกเข้ำของสำขำวิชำ + นักศึกษำย้ำยเข้ำ - นักศึกษำโอนออก
ณ ภำคกำรศึกษำที่นักศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำนั้น ๆ จบกำรศึกษำ
เช่น ทำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2554 ใช้นักศึกษำปริญญำตรี รุ่นปีกำรศึกษำ 2551
ที่พ้นสถำนภำพจำกสำเหตุผลกำรเรียนนับตั้งแต่แรกเข้ำสำขำวิชำจนสิ้นภำค 3/2554
ระดับบัณฑิตศึกษา กำรนับจำนวนนักศึกษำพ้นสถำนภำพ ให้นับย้อนหลังตำมระยะเวลำศึกษำ
ตำมเกณฑ์ สกอ. ในแต่ละระดับ คือ
- ระดับปริญญำโท 5 ปี
- ระดับปริญญำเอก 6 ปี
หมายเหตุ : ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้จาแนกตามจานวนนักศึกษาที่พ้นสถานภาพทุกสาเหตุ
เกณฑ์การประเมิน :
ก. ระดับปริญญาตรี
กำหนดให้ กำรพ้นสถำนภำพร้อยละ 17 มีค่ำเท่ำกับ 1 คะแนน
ร้อยละ 5 มีค่ำเท่ำกับ 5 คะแนน
สมกำรที่ใช้ในกำรคำนวณ คือ y = (20/3) - (1/3)x
กรณี x < 17
y=1
กรณี x ≥ 17
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดให้ กำรพ้นสถำนภำพร้อยละ 5 มีค่ำเท่ำกับ 1 คะแนน
ร้อยละ 0 มีค่ำเท่ำกับ 5 คะแนน
สมกำรที่ใช้ในกำรคำนวณ คือ y = 5 - (4/5)x กรณี x < 5
y=1
กรณี x ≥ 5
โดย y คือ คะแนนผลกำรประเมิน
และ x คือ ร้อยละของกำรพ้นสถำนภำพของ นศ. เนื่องจำกผลกำรเรียน
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ

QA 2554_Ch2

37

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.10

:

ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา
ของหลักสูตรต่อรุ่น

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
จำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำภำยในภำคกำรศึกษำที่ 3 ในปีที่
ทำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อดูถึงประสิทธิภำพของกระบวนกำรเรียนกำรสอนของแต่ละสำขำวิชำ
และประสิทธิผลของกำรสนับสนุนนักศึกษำ
สูตรการคานวณ :
จำนวนนักศึกษำรุ่นที่สำเร็จกำรศึกษำภำยในภำคกำรศึกษำที่ 3
ในปีที่ทำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

X 100

จำนวนนักศึกษำสุทธิของสำขำวิชำ
นักศึกษำสุทธิของสำขำวิชำ = นักศึกษำแรกเข้ำของสำขำวิชำ + นักศึกษำย้ำยเข้ำ - นักศึกษำโอนออก
ณ ภำคกำรศึกษำที่นักศึกษำรุ่นปีกำรศึกษำนั้น ๆ จบกำรศึกษำ
เช่น ทำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2554 ใช้ข้อมูลของนักศึกษำปริญญำตรี รุ่นปี
กำรศึกษำ 2551 ที่สำเร็จกำรศึกษำ นับจนสิ้นภำค 3/2554
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
น้อยกว่ำร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 49

คะแนน 3
ร้อยละ 50 - 59

แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
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คะแนน 4
ร้อยละ 60 - 69

คะแนน 5
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
ร้อยละ 70

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11

:

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษำ
ก. ระดับปริญญำตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษำ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ค่ำเฉลี่ยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษำ โดยเฉลี่ย
จำกแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษำทุกคน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญำตรี และ
บัณฑิตศึกษำ เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณภำพและประสิทธิภำพกำรเรียนของนักศึกษำ ซึ่งมีผลต่อคุณภำพของ
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ
สูตรการคานวณ :
ผลรวมแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษำทุกคน
จำนวนนักศึกษำทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน :
ก. ระดับปริญญาตรี
คะแนน 1
ต่ำกว่ำ 2.00

คะแนน 2
2.00 - 2.24

คะแนน 3
2.25 - 2.49

คะแนน 4
2.50 - 2.75

คะแนน 5
สูงกว่ำ 2.75

คะแนน 2
3.00 - 3.24

คะแนน 3
3.25 - 3.49

คะแนน 4
3.50 - 3.75

คะแนน 5
สูงกว่ำ 3.75

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนน 1
ต่ำกว่ำ 3.00

แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1

:

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
บัณฑิตปริญญำตรีที่สำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรภำคปกติ ภำคพิเศษ และภำคนอกเวลำใน
สำขำนั้น ๆ ที่ได้งำนทำ หรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจำ ภำยในระยะเวลำ 1 ปีนับจำกวันที่
สำเร็จกำรศึกษำ เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำนั้น
กำรนับกำรมีงำนทำ นับกรณีกำรทำงำนสุจริตทุกประเภทที่สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำมำ
ประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยกำรนับจำนวนผู้มีงำนทำของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำ ให้นับเฉพำะผู้ที่เปลี่ยนงำนใหม่หลังสำเร็จกำรศึกษำเท่ำนั้น
วิธีการคานวณ :
จำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด

x 100

หมายเหตุ : ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงำนทำก่อนเข้ำศึกษำหรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจำอยู่แล้ว ผู้ที่
ศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำ ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหำร
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการประเมิน :
ข้อมูลจำกกำรสำรวจต้องมีควำมเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งในเชิงปริมำณ อย่ำงน้อย
ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกสำนักวิชำ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจไม่ถึงร้อยละ 70
ของบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ ให้มีกำรติดตำมซ้ำ โดยผลกำรสำรวจต้องสำมำรถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
2. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งภำคปกติและภำคพิเศษ (ภำคนอกเวลำรำชกำร)
3. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำ
4. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำประกอบอำชีพอิสระ
5. จำนวนบัณฑิตที่มีงำนทำก่อนเข้ำศึกษำ
6. จำนวนบัณฑิตที่ศึกษำต่อ
7. เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือนของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวำงแผน/ ส่วนแผนงำน
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2

:

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ (TQF: HEd.
หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมำยถึง คุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตำมที่
สถำบันกำหนด ครอบคลุมอย่ำงน้อย 5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ำนควำมรู้ 3) ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และ 5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้ง TQF ตำมสำขำวิชำชีพที่ประกำศใช้
ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภำหรือองค์กรวิชำชีพกำหนดเพิ่มเติม หรือ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
กรณีที่เป็นวิชำชีพที่มีกำรเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจำกกรอบมำตรฐำน
ทั้ง 5 ด้ำน ต้องทำกำรประเมินครบทุกด้ำน
วิธีการคานวณ :
ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการประเมิน :
ข้อมูลจำกกำรสำรวจต้องมีควำมเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งในเชิงปริมำณและใน
เชิงคุณภำพครอบคลุมทุกสำนักวิชำ อย่ำงน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำในแต่ละระดับ
กำรศึกษำ โดยมีข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้
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1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภำพบัณฑิตในด้ำนต่ำง ๆ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่ งชำติ ที่ส ถำบั นเป็น ผู้ ดำเนิ นกำรรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทำงจำกตัว อย่ำงแบบสอบถำมที่
เผยแพร่โดย สมศ.
2. ผู้ตอบแบบสอบถำม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถำนศึกษำที่รับบัณฑิตเข้ำศึกษำต่อ
3. ข้อมูล ผลกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรผลิตบัณฑิตจำกระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CHE QA Online System) โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.)
4. ต้องแสดงแบบเก็บ ข้อมูล ให้ครบทั้ง 5 ด้ำน และแสดงวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ชัดเจน
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวำงแผน/ ส่วนแผนงำน
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3

:

ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่เป็นปัจจัยสำคัญของคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่แสดงถึงควำมเป็นผู้นำ
ทำงควำมคิด ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรนำเสนอผลงำน มีทักษะในกำรวิจัย ทักษะและ
ภูมิปัญญำในฐำนะนักวิชำกำรและนักวิชำชีพขั้นสูง
ผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมำยถึง บทควำมที่เป็นผลจำกวิทยำนิพนธ์
หรือบทควำมจำกสำรนิพนธ์ หรือบทควำมจำกศิลปนิพนธ์
การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมำยถึง กำรเผยแพร่ในลักษณะของ
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร วำรสำรวิชำกำร หรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรในระดับมหำวิทยำลัย
หรือระดับสำนักวิชำ และต้องเป็นผลงำนที่ผ่ำนกำรกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีบุคคลภำยนอก
สถำบันร่วมเป็นกรรมกำรพิจำรณำด้วย
กำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำคัดเลือกให้นำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้อ งส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
ซึ่งสำมำรถอยู่ในรูปแบบเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมำยถึง กำรนำเสนอบทควำมวิจัยใน
ที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำร (Proceedings) ระดับชำติ ที่มีกองบรรณำธิกำรจัดทำรำยงำน หรือคณะกรรมกำรจัด
ประชุม ประกอบด้วย ศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็น
ที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้น ๆ นอกสถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง กำรนำเสนอบทควำม
วิจัยในที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ระดั บนำนำชำติ ที่มีกองบรรณำธิกำรจัดทำรำยงำน หรื อ
คณะกรรมกำรจั ดประชุ ม ประกอบด้ ว ย ศำสตรำจำรย์ หรื อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ระดั บปริ ญญำเอก หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้น ๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 25
งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ หมำยถึ ง บทควำมจำก
ผลงำนวิจัยที่ได้รั บกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล ThaiJournal Citation Index Centre (TCI) หรือวำรสำรวิชำกำรระดับชำติตำมประกำศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง บทควำมจำก
ผลงำนวิจั ย ที่ได้ รั บ กำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิช ำกำร (Journal) ที่ ปรำกฏในฐำนข้ อมูล สำกล ได้แ ก่
ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
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ฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐำนข้อมูล Scopus หรือวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติตำมประกำศของ สมศ.
วิธีการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด

X 100

หมายเหตุ : นับตำมปีที่ได้รับกำรตีพิมพ์เท่ำนั้น
เกณฑ์การให้ค่าน้าหนัก :
กำหนดระดับคุณภำพงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (Proceedings)
มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
(Proceedings) หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ
มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ

กำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือจังหวัด
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ระดับนำนำชำติ

* องค์ประกอบของคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน และต้องมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย

อาเซียน หมำยถึง สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชำ ไทย บรูไน พม่ำ ฟิลิปปินส์ มำเลเซีย
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เวียดนำม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศ
อื่น
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การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นกำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่มอำเซียน 10 ประเทศ (อย่ำงน้อย 5
ประเทศ หมำยถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และกำรให้คะแนนตำมแหล่งเผยแพร่ ไม่
จำเป็นต้องไปแสดงในต่ำงประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นกำรแผยแพร่ที่เปิดกว้ำงสำหรับทุกประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอำเซียน)
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 25 เท่ำกับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการประเมิน :
1. จำนวนและรำยชื่อบทควำมที่เป็นผลจำกวิทยำนิพนธ์ หรือสำรนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับชำติหรือนำนำชำติรำยปี
ตำมปีกำรศึกษำ พร้อมชื่อเจ้ำของบทควำม ชื่อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวำรสำรหรือรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ ค่ำน้ำหนักของบทควำมวิจัยแต่ละชิ้น
2. จำนวนและรำยชื่อผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ พร้อมชื่อเจ้ำของผลงำน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงำนหรือ
องค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของกำรเผยแพร่พร้อมหลักฐำน และค่ำน้ำหนักของกำร
เผยแพร่ผลงำนแต่ละชิ้น
3. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4
ชนิดของตัวบ่งชี้

:
:

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
ผลผลิต
ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสำคัญของคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่แสดงถึงควำมเป็น
ผู้นำทำงควำมคิด ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรนำเสนอผลงำน มีทักษะในกำรวิจัย ทักษะ
และภูมิปัญญำในฐำนะนักวิชำกำรและนักวิชำชีพขั้นสูง
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมำยถึง กำรนำเสนอบทควำมวิจั ยใน
ที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำร (Proceedings) ระดับชำติ ที่มีกองบรรณำธิกำรจัดทำรำยงำน หรือคณะกรรมกำรจัด
ประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็น
ที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้น ๆ นอกสถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง กำรนำเสนอบทควำม
วิจัยในที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิช ำกำร (Proceedings) ระดับนำนำชำติ ที่มีกองบรรณำธิกำรจัดทำรำยงำน หรื อ
คณะกรรมกำรจั ด ประชุ ม ประกอบด้ ว ยศำสตรำจำรย์ หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญำเอก หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้น ๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 25
งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ หมำยถึ ง บทควำมจำก
ผลงำนวิจัยที่ได้รั บกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล ThaiJournal Citation Index Centre (TCI) หรือวำรสำรวิชำกำรระดับชำติตำมประกำศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิ ชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง บทควำมจำก
ผลงำนวิจั ย ที่ได้ รั บ กำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิช ำกำร (Journal) ที่ ปรำกฏในฐำนข้ อมูล สำกล ได้แ ก่
ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
ฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐำนข้อมูล Scopus หรือวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติตำมประกำศของ สมศ.
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กำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำคัดเลือกให้นำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
ซึ่งสำมำรถอยู่ในรูปแบบเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
วิธีการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำเอก
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด

X 100

เกณฑ์การให้ค่าน้าหนัก :
กำหนดระดับคุณภำพบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ/ ระดับนำนำชำติ

หรือ มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI
0.50
0.75
1.00
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มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศของ สมศ.

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศของ
สมศ.
มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI หรือ
Scopus
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กำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือจังหวัด
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ระดับภูมิภำคอำเซียน
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ระดับนำนำชำติ

* องค์ประกอบของคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน และต้องมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย

อาเซียน หมำยถึง สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชำ ไทย บรูไน พม่ำ ฟิลิปปินส์ มำเลเซีย
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เวียดนำม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศ
อื่น
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นกำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่มอำเซียน 10 ประเทศ (อย่ำงน้อย 5
ประเทศ หมำยถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และกำรให้คะแนนตำมแหล่งเผยแพร่ ไม่
จำเป็นต้องไปแสดงในต่ำงประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นกำรแผยแพร่ที่เปิดกว้ำงสำหรับทุกประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอำเซียน)
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 50 เท่ำกับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการประเมิน :
1. จำนวนและรำยชื่อบทควำมวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่
ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับชำติหรือนำนำชำติรำยปีตำมปีกำรศึกษำหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีกำรศึกษำ พร้อม
ชื่อเจ้ำของบทควำม ชื่อวิทยำนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวำรสำรหรือรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรที่
ตีพิมพ์ ค่ำน้ำหนักของบทควำมวิจัยแต่ละชิ้น
2. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด
แหล่งทีม่ า : ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14

:

การพัฒนาคณาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
คุณภำพของคณำจำรย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภำพของ
ผู้เรียน รวมทั้งพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของสถำบันในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์
เพื่อให้อำจำรย์ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง อันจะทำให้สถำบันสำมำรถแข่งขันได้ใน
ระดับสำกล คุณภำพอำจำรย์พิจำรณำจำกคุณวุฒิและตำแหน่งทำงวิชำกำร
เกณฑ์การให้ค่าน้าหนัก :
กำหนดค่ำน้ำหนักระดับคุณภำพอำจำรย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ตาแหน่งทางวิชาการ
อำจำรย์
0
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
1
รองศำสตรำจำรย์
3
ศำสตรำจำรย์
6

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2
3
5
8

5
6
8
10

วิธีการคานวณ :
ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ คำนวณดังนี้
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของอำจำรย์ประจำ
อำจำรย์ประจำทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดให้ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์เป็น 6 เท่ำกับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบประเมิน :
1. จำนวนและรำยชื่ออำจำรย์ประจำทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ
2. นับอำจำรย์ที่ปฏิบั ติงำนจริง และที่ลำศึกษำต่อ โดยมีฐำนข้อมูลที่ระบุรำยละเอียด
แสดงวุฒิกำรศึกษำ และตำแหน่งทำงวิชำกำร
แหล่งที่มา : ฝ่ำยบริหำร/ ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
กำรดำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำเป็นกิจกรรมที่สถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนส่งเสริม
เพื่อให้นักศึกษำเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่จัดขึ้นตำม
หลักสูตร กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำแบ่ งออกได้เป็นสองส่วน คือ 1) กำรจัดบริกำรแก่นักศึกษำ
และศิษย์เก่ำซึ่งสถำบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษำและศิษย์
เก่ำ และ 2) กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำที่ดำเนินกำรโดยองค์กรนักศึกษำซึ่งได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมจำก
สถำบัน ทั้งนี้ เพื่ อให้นักศึกษำได้พัฒนำร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ ตลอดจนคุณลักษณะของ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ได้ แ ก่ 1) คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม 2) ควำมรู้ 3) ทั ก ษะทำงปั ญ ญำ 4) ทั ก ษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และ 5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระรำชบัญญัติก ำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
2. กรอบแผนอุ ดมศึ กษำระยะยำว 15 ปี ฉบั บที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
3. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2547 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
4. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
5. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
6. กรอบมำตรฐำนคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษำแห่ง ชำติ พ.ศ. 2552
(Thai
Qualification Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ
7. มำตรฐำนกิจกำรนักศึกษำ พ.ศ. 2541 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
8. มำตรฐำนกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษำรอบสำม พ.ศ. 2553
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 ระบบและกลไกกำรให้คำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถำบันอุดมศึกษำควรจัดบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ให้นักศึกษำและศิษย์เก่ำ
อย่ำงครบถ้วน โดยเฉพำะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) กำรบริกำรด้ำนกำรแนะแนวและกำรให้คำปรึกษำ ทั้ง
ด้ำนวิชำกำรและกำรใช้ชีวิต (2) กำรบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำและศิษย์เก่ำ
เช่น ทุนกู้ยืมกำรศึกษำ แหล่งทุนกำรศึกษำต่อ กำรบริกำรจัดหำงำน แหล่งข้อมูลกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวในและนอกสถำบันที่จำเป็นแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ และ (3)
กำรจัดโครงกำรเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำในรูปแบบต่ำง ๆ
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีกำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำ
2. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำ
3. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่นักศึกษำ
4. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ
5. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุ ณภำพของกำรให้ บริกำรมำใช้ เป็ นข้ อมู ลในกำรพัฒนำกำร
จัดบริกำรที่สนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ
หมำยเหตุ :
ในกรณีสำนักวิชำหรือมหำวิทยำลัยที่ยังไม่มีศิษย์เก่ำถือว่ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 4 และ ข้อ
5 โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

แหล่งที่มา : - ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ
- ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ, ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ
- สมำคมเทคโนโลยีสุรนำรี
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คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
7 ข้อ

ตัวบ่ดของตั
งชี้ที่ 3.2
ชนิ
วบ่งชี้

:

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กระบวนกำร

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถำบันอุดมศึกษำต้องส่งเสริมให้มี กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำต่ำง ๆ
อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษำหมำยถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินกำรทั้งโดย
สถำบันและโดยองค์กรนักศึกษำ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วมจะมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ สังคม
อำรมณ์ ร่ำงกำย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประกำร
ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ควำมรู้ (3) ทักษะทำงปัญญำ (4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภำ/องค์กรวิชำชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. สถำบันจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน
2. มีกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
3. มีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำนำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมที่
ดำเนินกำรโดยนักศึกษำอย่ำงน้อย 5 ประเภท สำหรับระดับปริญญำตรี และอย่ำง
น้อย 2 ประเภท สำหรับระดับบัณฑิตศึกษำ จำกกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีกำรสนับสนุนให้นักศึกษำสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในสถำบันและระหว่ำง
สถำบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีกำรประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
6. มีก ำรน ำผลกำรประเมิน ไปปรับ ปรุ งแผนหรือ ปรั บปรุ งกำรจัด กิจ กรรมเพื่อ พัฒ นำ
นักศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 หรือ 4 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ
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คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

หลักการ
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำแต่ ล ะแห่ ง อำจมี จุ ด เน้ น ในเรื่ อ งกำรวิ จั ย ที่ แ ตกต่ ำ งกั น ขึ้ น กั บ
สภำพแวดล้อมและควำมพร้อมของแต่ละสถำบัน อย่ำงไรก็ตำม ทุกสถำบันอุดมศึกษำจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้
เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถำบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สำมำรถดำเนินกำรในพันธ
กิจด้ำนนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพตำมจุดเน้นเฉพำะของแต่ละสถำบัน เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยและ
งำนสร้ ำงสรรค์ที่ เ กิด ประโยชน์ กำรวิจัย จะประสบควำมส ำเร็จ และเกิด ประโยชน์จำเป็น ต้อ งมี
ส่ว นประกอบที่สำคัญ 3 ประกำร คือ 1) สถำบันต้องมีแผนกำรวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมี
กำรสนับสนุนทรัพยำกรให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน 2) คณำจำรย์มีส่วนร่วมในกำรวิจัยอย่ำง
เข้มแข็ง โดยบูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพันธกิจด้ำนอื่น ๆ ของสถำบัน และ 3)
ผลงำนวิจัยมีคุณภำพ มีประโยชน์ สนองยุทธศำสตร์ของชำติและมีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
3. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
4. มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำรอบสำม พ.ศ. 2553
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.)
5. นโยบำยและยุ ทธศำสตร์ก ำรวิ จัยของชำติ (พ.ศ. 2551-2554) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
6. แนวทำงปฏิบัติจรรยำบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ตัวบ่งชี้ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ [3 (สกอ.) + 3 (สมศ.)] คือ
4.1
4.2
4.3
สมศ. ที่ 5
สมศ. ที่ 6
สมศ. ที่ 7
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ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ
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\ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

:

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำต้ อ งมี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรงำนวิ จั ย หรื อ งำน
สร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพ โดยมีแนวทำงกำรดำเนินงำนที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน
เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผนที่กำหนดไว้ ทั้งกำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุนวิจัยและกำร
จัดสรรทุนวิจั ย กำรส่ งเสริมและพัฒ นำสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย กำรสนับสนุนทรัพยำกรที่
จำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
ด้ำนกำรวิจัยของสถำบัน และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ
กำรวิจัยแก่อำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ
4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของสถำบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของสถำบันอย่ำง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษำ
และสนับสนุนกำรวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยฯ
- สิ่ งอ ำนวยควำมสะดวกหรือ กำรรั กษำควำมปลอดภั ยในกำรวิจั ยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัย
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยฯ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำน
สร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting
professor)
6. มีก ำรติ ดตำมและประเมิ นผลกำรสนั บ สนุ นในข้อ 4 และข้ อ 5 อย่ ำงครบถ้ ว นทุ ก
ประเด็น
7. มี ก ำรน ำผลกำรประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง กำรสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด้ ำ นกำรวิ จั ย หรื อ งำน
สร้ำงสรรค์ ของสถำบัน
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
:
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้ำงงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่น
หรือจำกสภำพปัญหำของสังคม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นและสังคม และดำเนินกำรตำม
ระบบที่กำหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2)
เกณฑ์การประเมิน

:

1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
7 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
ครบ 7 ข้อตำม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
เพิ่มเติมเฉพำะ
กลุ่ม

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
4 หรือ 5 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สถำบันวิจัยและพัฒนำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

:

ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

:

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อ
เผยแพร่ไปยังคณำจำรย์ นักศึกษำ วงกำรวิชำกำร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
เป้ ำหมำยที่จ ะน ำผลกำรวิจัย ไปใช้ป ระโยชน์ เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญส ำหรับทุกสถำบันอุดมศึกษำ
ดังนั้ น สถำบั นต้องจั ดระบบส่ งเสริ มสนับสนุนให้ มีกำรรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ใน
ทรัพย์สินทำงปัญญำจำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงเหมำะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่
ต้องมีคุณภำพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุกำรณ์
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิ ช ำกำรหรื อ กำรตี พิ ม พ์ ใ นวำรสำรระดั บ ชำติ ห รื อ นำนำชำติ และมี ก ำรเผยแพร่
ผลงำนวิ จั ย หรื อ งำนสร้ ำ งสรรค์ ใ นกำรประชุ ม วิ ช ำกำรหรื อ กำรตี พิ ม พ์ ใ นวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติ
2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และดำเนินกำรตำม
ระบบที่กำหนด
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้จำกข้อ
2 สู่สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีกำรนำผลงำนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรรับรองกำร
ใช้ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน
5. มีร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในกำรคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงำนวิจั ย หรื อ งำนสร้ ำงสรรค์ ที่
นำไปใช้ประโยชน์ และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
:
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีกำรยื่นจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
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เกณฑ์การประเมิน

:

1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
ครบ 5 ข้อตำม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
เพิ่มเติมเฉพำะ
กลุ่ม

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สถำบันวิจัยและพัฒนำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

:

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนำเข้ำ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีงบประมำณ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ปั จ จั ยส ำคัญที่ส่ งเสริม สนับสนุ นให้ เ กิดกำรผลิ ตงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ในมหำวิทยำลัย คือ เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงต้อง
จั ด สรรเงิน จำกภำยในสถำบั น และที่ ไ ด้ รับ จำกภำยนอกสถำบัน เพื่อ สนับ สนุ นกำรท ำวิ จัย หรือ งำน
สร้ำงสรรค์อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสภำพแวดล้อมและจุดเน้นของสถำบัน
นอกจำกนั้นเงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ มหำวิทยำลัยได้รับจำก
แหล่ งทุน ภำยนอกยั งเป็ น ตัว บ่ งชี้ ที่ส ำคัญ ที่แ สดงถึงศัก ยภำพด้ำนกำรวิจัยของสถำบัน โดยเฉพำะ
มหำวิทยำลัยที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นกำรวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
ประจำ

:

โดยกำรแปลงจ ำนวนเงิ น ต่ อ จ ำนวนอำจำรย์ ป ระจ ำและนั ก วิ จั ย
เป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ
1.1 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บำทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน
ที่ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บำทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน
ที่ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บำทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ
2.1 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บำทขึ้นไปต่อคน
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2.2 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บำทขึ้นไปต่อคน
2.3 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บำทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
:
1. คำนวณจ ำนวนเงิน สนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก
สถำบันต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ =

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯ จำกภำยในและภำยนอก
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจยั ประจำ

2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯ จำกภำยในและภำยนอก
x 5
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถำบัน
- คะแนนที่ได้ในระดับสถำบัน = ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสำนักวิชำในสถำบัน
หมำยเหตุ :
1. จำนวนอำจำรย์และนักวิจัยประจำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำ และนับเฉพำะที่ปฏิบัติงำน
จริงไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ
2. ให้นับจำนวนเงินที่มีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีงบประมำณนั้น ๆ ไม่ใช่จำนวนเงิน
ที่เบิกจ่ำยจริง
3. กรณีที่มีหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัย ซึ่งอำจเป็นหลักฐำนจำกแหล่ง
ทุนหรือหลักฐำนจำกกำรตกลงร่วมกันของสถำบันที่ร่วมโครงกำร ให้แบ่งสัดส่วนเงินตำมหลักฐำนที่
ปรำกฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐำน ให้แบ่งเงินตำมสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถำบัน
4. กำรนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัย สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่ได้ลงนำม
ในสั ญญำรับ ทุนโดยอำจำรย์ห รื อนั กวิจั ย แต่ไม่ ส ำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่บุคลำกรสำย
สนับสนุน ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินกำร
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สถำบันวิจัยและพัฒนำ
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5

:

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีปฏิทิน

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
กำรวิ จั ยเป็ นพั นธกิ จหนึ่ งที่ ส ำคั ญของของสถำบั นอุ ดมศึ กษำ กำร
ดำเนิ นกำรตำมพัน ธกิ จ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและประสบควำมส ำเร็ จนั้ น สำมำรถพิ จ ำรณำได้ จ ำก
ผลงำนวิจั ยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพและมีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง จำกกำรเปรียบเทีย บ
จำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์และจำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ
ของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมำยถึง กำรนำเสนอบทควำม
วิจัยในที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุ ม วิ ช ำกำร (Proceedings) ระดั บ ชำติ ที่ มี ก องบรรณำธิ ก ำรจั ด ท ำรำยงำน หรื อ
คณะกรรมกำรจั ดประชุ ม ประกอบด้ ว ย ศำสตรำจำรย์ หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ระดั บปริ ญญำเอก หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้น ๆ นอกสถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ 25
งานวิ จั ย ที่เ ผยแพร่ ใ นที่ ประชุ มวิ ชาการระดับ นานาชาติ หมำยถึง กำรนำเสนอ
บทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ระดับนำนำชำติ ที่มีกองบรรณำธิกำรจัดทำรำยงำน หรือ
คณะกรรมกำรจั ด ประชุ ม ประกอบด้ ว ย ศำสตรำจำรย์ หรื อ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญำเอก หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้น ๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่ได้รั บการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมำยถึง บทควำมจำก
ผลงำนวิจัยที่ ได้รั บกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล ThaiJournal Citation Index Centre (TCI) หรือวำรสำรวิชำกำรระดับชำติตำมประกำศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง บทควำม
จำกผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ได้แก่
ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
ฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐำนข้อมูล Scopus หรือวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติตำมประกำศของ สมศ.
กำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำคัดเลือกให้นำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
ซึ่งสำมำรถอยู่ในรูปแบบเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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เกณฑ์การให้ค่าน้าหนัก :
กำหนดระดับคุณภำพงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ / ระดับนำนำชำติ

หรือมีกำรตีพมิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI
0.50
0.75
1.00

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศของ สมศ.

มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศของ
สมศ.
มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI หรือ
Scopus

กำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือจังหวัด
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ระดับภูมิภำคอำเซียน
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ระดับนำนำชำติ

* องค์ประกอบของคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน และต้องมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย

อาเซียน หมำยถึง สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชำ ไทย บรูไน พม่ำ ฟิลิปปินส์ มำเลเซีย
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เวียดนำม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศ
อื่น
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นกำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่มอำเซียน 10 ประเทศ (อย่ำงน้อย 5
ประเทศ หมำยถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และกำรให้คะแนนตำมแหล่งเผยแพร่ ไม่
จำเป็นต้องไปแสดงในต่ำงประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นกำรแผยแพร่ที่เปิดกว้ำงสำหรับทุกประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอำเซียน)
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วิธีการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

x 100

จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละเท่ำกับ 5 คะแนน จำแนกตำมกลุ่มสำขำวิชำ
ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
(สำนักวิชำแพทยศำสตร์ และสำนักวิชำพยำบำลศำสตร์)
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(สำนักวิชำวิทยำศำสตร์ สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร และ
สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์)
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(สำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม)

ร้อยละ
20
20
10

กำรคิดคะแนนระดับสถำบัน ให้นำคะแนนที่คิดได้ในแต่ละสำนักวิชำมำหำค่ำเฉลี่ย
ข้อมูลประกอบการประเมิน :
1. จำนวนและรำยชื่อบทควำมวิจัยระดับชำติและนำนำชำติทั้งหมด ของอำจำรย์ประจำ
และนักวิจัยประจำ ทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ตำมปีกำรศึกษำ พร้อมชื่อเจ้ำของบทควำม ปีที่
ตีพิมพ์ ชื่อวำรสำรหรือรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร และค่ำน้ำหนักของแต่ละบทควำมวิจัย
2. จ ำนวนและรำยชื่อผลงำนสร้ำงสรรค์ที่เ ผยแพร่ ในระดับ ชำติห รื อระดับนำนำชำติ
ทั้งหมดของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ ทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ พร้อมชื่อเจ้ำของ
ผลงำน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถำนที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของกำรเผยแพร่พร้อม
หลักฐำน และค่ำน้ำหนักของแต่ละผลงำนสร้ำงสรรค์
3. หลักฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของโครงกำรวิจัย
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ และสถำบันวิจัยและพัฒนำ
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6

:

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
กำรวิ จั ยเป็ นพั นธกิ จหนึ่ งที่ ส ำคั ญของของสถำบั นอุ ดมศึ กษำ กำร
ดำเนิ นกำรตำมพัน ธกิ จ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและประสบควำมส ำเร็ จนั้ น สำมำรถพิ จ ำรณำได้ จ ำก
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพและมีประโยชน์สู่กำรนำไปใช้จำกกำรเปรียบเทียบจำนวน
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ นำไปใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำ
ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงกำรวิจัยและรำยงำนกำรวิจัยโดยได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ
งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ หมำยถึ ง งำนวิ จั ย หรื อ งำน
สร้ำงสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงกำร โครงงำนวิจัย และรำยงำนกำร
วิจัยอย่ำงถูกต้องสำมำรถนำไปสู่กำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำร
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีหลักฐำนปรำกฏชัดเจนถึงกำรนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
อย่ำงชัดเจนตำมวัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์หรือกำรรับรอง/ กำรตรวจรับงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกสถำบัน
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สำมำรถนำไปสู่กำร
แก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีดังนี้
1) กำรใช้ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะ เช่น ผลงำนวิจั ยที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สำธำรณชนในเรื่องต่ำง ๆ ที่ทำให้คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของประชำชนดีขึ้น ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์
ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ด้ำนกำร
ส่ งเสริ มประชำธิป ไตยภำคประชำชน ด้ำนศิล ปะและวัฒ นธรรม ด้ำนวิ ถี ชีวิตตำมหลั กปรัช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
2) กำรใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย เช่น ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยเชิงนโยบำยในกำร
นำไปประกอบเป็นข้อมูลกำรประกำศใช้กฎหมำย หรือกำหนดมำตรกำร กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ โดยองค์กรหรือ
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เป็นต้น
3) กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ เช่น งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปสู่กำรพัฒนำ
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ หรือนำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นต้น
4) กำรใช้ประโยชน์ ทำงอ้อมของงำนสร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจ
ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภำพ สร้ำงควำมสุข เช่น งำนศิลปะที่นำไปใช้ในโรงพยำบำล ซึ่งได้มี
กำรศึกษำและกำรประเมินไว้
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการรั บ รองการน างานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ไ ปใช้
ประโยชน์ หมำยถึง หน่วยงำนหรือองค์กรหรือชุมชนภำยนอกสถำบันอุดมศึกษำ ที่มีกำรนำงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ของสถำบันอุ ดมศึกษำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์หรือกำร
รับรอง/กำรตรวจรับงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกสถำบัน
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การนับจานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ให้นับจำกวันที่
นำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์มำใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงำนวิจัยจะดำเนิน กำรในช่วงเวลำใดก็
ได้ ช่วงเวลำที่ใช้จะเป็นตำมปีกำรศึกษำ ในกรณีที่งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์มีกำรนำไปใช้ประโยชน์
มำกกว่ำ 1 ครั้ง ให้นับกำรใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีกำรใช้ประโยชน์ที่แตกต่ำงกัน
ชัดเจนตำมมิติของกำรใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ำกัน
วิธีการคานวณ :
ผลรวมของจำนวนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

x

100

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 20 เท่ำกับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสำขำวิชำ
ข้อมูลประกอบการประเมิน :
1. จำนวนและรำยชื่ องำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอำจำรย์
ประจำและนักวิจัยประจำ โดยนับรวมผลงำนที่นำไปใช้ประโยชน์ของอำจำรย์และนักวิจัยประจำทั้งที่
ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ พร้อมชื่อเจ้ำของผลงำน ปีที่งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดำเนินกำรเสร็จ
ปีที่นำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงำนที่นำไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐำนกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำก
หน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตำม
แนวทำงดังต่อไปนี้
- กำรใช้ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะ เช่น ผลงำนวิจัยที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สำธำรณชนในเรื่องต่ำง ๆ ที่ทำให้คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของประชำชนดีขึ้น ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์
ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ด้ำนกำร
ส่ งเสริ มประชำธิป ไตยภำคประชำชน ด้ำนศิล ปะและวัฒ นธรรม ด้ำนวิถี ชีวิตตำมหลั กปรัช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
- กำรใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย เช่น ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยเชิงนโยบำยในกำร
นำไปประกอบเป็นข้อมูลกำรประกำศใช้กฎหมำย หรือกำหนดมำตรกำร กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ โดยองค์กร
หรือหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เป็นต้น
- กำรใช้ ป ระโยชน์ ในเชิงพำณิ ช ย์ เช่ น งำนวิจัยหรื องำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปสู่ กำร
พัฒนำสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ หรือนำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นต้น
- กำรใช้ป ระโยชน์ ทำงอ้อมของงำนสร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจ
ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภำพ สร้ำงควำมสุข เช่น งำนศิลปะที่นำไปใช้ในโรงพยำบำล ซึ่งได้มี
กำรศึกษำและกำรประเมินไว้
2. จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยนับรวม
อำจำรย์และนักวิจัยประจำที่ลำศึกษำต่อ
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ และสถำบันวิจัยและพัฒนำ
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7

:

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ผลงำนวิ ช ำกำรที่ มี คุ ณ ภำพ สะท้ อ นถึ ง สมรรถนะในกำรศึ ก ษำ
ค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย กำรปฏิบัติจริงและได้นำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ หรือพัฒนำงำนใน
หน้ำที่จนเกิดผลดีต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และเป็น ประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำกำร
ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมำยถึง บทควำมวิชำกำร ตำรำ หรือหนังสือ ที่ผ่ำน
กระบวนกำรกลั่นกรองและได้รับกำรรับรองคุณภำพแล้ว ตำมเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์กำรขอ
กำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรหรือเทียบเท่ำ
ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นบทควำมวิชำกำร (Academic Paper) ตำรำ (Textbook) หรือ
หนังสือ (Book) ต้องเป็นผลงำนที่ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองผลงำนก่อนตีพิมพ์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
- บทความวิ ช าการ หมำยถึ ง เอกสำรทำงวิ ช ำกำรที่ เ รี ย บเรี ย งอย่ ำ งเป็ น ระบบ มี
ข้อควำมรู้ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไ ด้จำกประสบกำรณ์ กำรสังเครำะห์เอกสำร หรือ กำร
วิจัย โดยจัดทำในรูปของบทควำมเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที่มีคุณภำพซึ่งมีผู้ตรวจอ่ำน
- ต ารา หมำยถึง เอกสำรทำงวิ ช ำกำรที่ เ รีย บเรี ย งอย่ ำงเป็น ระบบ อำจเขี ยนเพื่ อ
ตอบสนองเนื้อหำทั้งหมดของรำยวิชำหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชำหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีกำรวิเครำะห์
และสั ง เครำะห์ ค วำมรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสะท้ อ นให้ เ ห็ น ควำมสำมำรถในกำรถ่ ำ ยทอดวิ ช ำใน
ระดับอุดมศึกษำ
- หนังสือ หมำยถึง เอกสำรทำงวิชำกำรที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ ไปสู่วงวิชำกำร
หรือผู้อ่ำนทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตำมข้ อกำหนดของหลักสูตรหรือต้องนำมำประกอบกำรเรียน
กำรสอนในวิชำใดวิชำหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสำรที่เรียบเรียงขึ้นอย่ำงมีเอกภำพ มีรำกฐำนทำงวิชำกำร
ที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้ำงเสริมปัญญำควำมคิด และสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรให้แก่
สำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวเนื่อง
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การนับจานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงำนวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทควำมวิชำกำรในวำรสำรวิชำกำรทั้งในระดับชำติ และ/หรือนำนำชำติ
หนังสือ หรือตำรำทำงวิชำกำร ซึ่งมีระบบกำรพิจำรณำต้นฉบับจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิก่อนกำร
ตีพิมพ์ และผลงำนจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงำน ในกรณีที่มีกำรตีพิมพ์มำกกว่ำ 1 ครั้ง ให้นับกำร
ตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องำนวิชำกำร 1 ชิ้น
เกณฑ์การให้ค่าน้าหนัก :
กำหนดระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำร ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
บทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
0.50
บทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ
0.75
ตำรำหรือหนังสือที่มีกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำบันกำหนด
1.00
ตำรำหรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์
กำรขอต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำรแล้ ว หรื อ ต ำรำหรื อ หนั ง สื อ ที่ มี คุ ณ ภำพสู ง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำนตำมเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
วิธีการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนวิชำกำรที่ได้รับรองคุณภำพ
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 10 เท่ำกับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสำขำวิชำ
ข้อมูลประกอบการประเมิน :
1. จำนวนและรำยชื่อผลงำนวิชำกำร (บทควำมวิชำกำร ตำรำ หนังสือ ระดับอุดมศึกษำ)
ที่มคี ุณภำพของอำจำรย์ประจำ โดยนับรวมผลงำนของอำจำรย์ทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ พร้อมชื่อ
เจ้ำของผลงำน ปีที่ผลงำนแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพจำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงำนที่
รับรอง และมีหลักฐำนกำรรับรองคุณภำพจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ค่ำน้ำหนักของผลงำนวิชำกำรแต่ละชิ้น
2. จ ำนวนอำจำรย์ ประจ ำและนักวิจั ยประจ ำทั้งหมดในแต่ ละปี กำรศึ กษำ โดยนั บรวม
อำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

หลักการ
กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นหนึ่งในภำรกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันพึง
ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมควำมถนัดและในด้ำนที่
สถำบันมีควำมเชี่ยวชำญ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอำจให้เปล่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหรืออำจคิดค่ำใช้จ่ำย
ตำมควำมเหมำะสม โดยให้ บ ริ ก ำรทั้ ง หน่ ว ยงำนภำครั ฐ และเอกชน หน่ ว ยงำนอิ ส ระ หน่ ว ยงำน
สำธำรณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้ำง รูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำย เช่น กำร
อนุญำตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรของสถำบัน เป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร ให้คำปรึกษำ ให้กำรอบรม
จัดประชุมหรือสัมมนำวิชำกำร ทำงำนวิจัยเพื่อตอบคำถำมต่ำง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม กำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรนอกจำกเป็นกำรทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถำบันยังได้รับประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ คือ
เพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ของอำจำรย์อันจะนำมำสู่กำรพัฒนำหลักสูตร มีกำรบูรณำกำรเพื่อใช้
ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย พัฒนำตำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์
สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงำนของนักศึกษำและเป็นกำรสร้ำงรำยได้ของสถำบันจำก
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษำระยะยำว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
3. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
4. มำตรฐำนกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษำรอบสำม พ.ศ. 2553
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ [2 (สกอ.) + 3 (สมศ.)] คือ
5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
สมศ. ที่ 8 ผลกำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย
สมศ. ที่ 9 กำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก
สมศ. ที่ 18 ผลกำรชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำง ๆ
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- ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลกำรชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1
ภำยในสถำบัน
- ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลกำรชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 2
ภำยนอกสถำบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

:

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
กำรบริ ก ำรทำงวิ ช ำกำรแก่ สั ง คมเป็ น ภำรกิ จ หลั ก อย่ ำ งหนึ่ ง ของ
สถำบัน อุดมศึกษำ สถำบันพึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรบริกำรทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ
และมีกำรจัด โครงสร้ำงสถำบันเพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนระบบดังกล่ำว กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
ต้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย และสำมำรถบูรณำกำรงำนบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน
3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย
4. มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับ
กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
5. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับ
กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
หมำยเหตุ :
เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 4 ต้องมีกำรประเมินควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรตำมเกณฑ์ข้อที่ 2
และข้อที่ 3
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ และฝ่ำยพัฒนำ/ เทคโนธำนี
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คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

:

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

:

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรในลักษณะห่วงโซ่คุณภำพ
ที่สนองควำมต้องกำรและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน หน่วยงำนวิชำชีพ สังคมได้อย่ำงมี
คุณภำพตำมศักยภำพและควำมพร้ อมตำมจุดเน้นของสถำบัน พิจำรณำได้จำก (1) ประโยชน์ห รือ
ผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร (2) กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก และ (3)
ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและกำรเผยแพร่ควำมรู้นั้นทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีกำรสำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำน
วิชำชีพ เพื่อประกอบกำรกำหนดทิศทำงและกำรจัดทำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำร
ตำมจุดเน้นของสถำบัน
2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ
3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม
4. มีกำรนำผลกำรประเมินในข้อ 3. ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำร
5. มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกร
ภำยในสถำบันและเผยแพร่สู่สำธำรณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ และฝ่ำยพัฒนำ/ เทคโนธำนี
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คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8

:

ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
การให้บริการวิชาการ หมำยถึง กำรที่สถำบันซึ่งอยู่ในฐำนะที่เป็นที่
พึ่งของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร หรือทำหน้ำที่ใด ๆ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำชุมชนใน
ด้ำนวิช ำกำรหรือกำรพัฒ นำควำมรู้ ตลอดจนควำมเข้มแข็งประเทศชำติและนำนำชำติ กำรบริกำร
วิชำกำรเป็นกำรบริกำรที่มีค่ำตอบแทน และบริกำรวิชำกำรให้เปล่ำ โดยมีกำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์มำ
ใช้พัฒนำหรือบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย อำทิ บทควำม ตำรำ หนังสือ รำยวิชำหรือ
หลักสูตร เป็นต้น
กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำพัฒนำมี 2 ประเภท คือ
1. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
2. กำรพัฒนำกำรวิจัย
ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้ง 2 ประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จาเป็นต้อง
มีทั้ง 2 ประเภท และผลการใช้ใ นการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจัยต้องเสร็ จสิ้น ในปีที่
ประเมิน
วิธีการคานวณ :
จำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร
ที่นำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
X 100
จำนวนโครงกำร/ กิจกรรมบริกำรวิชำกำรตำมแผนที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 30 เท่ำกับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการประเมิน :
1. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงว่ำอำจำรย์ประจำได้รวบรวม จัดระบบ และมีกำร
ประมวลควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริ กำรวิชำกำรมำใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน และ
กำรวิจัยโดยอำจไปต่อยอดพัฒนำเป็นหนังสือ ตำรำ หรืองำนวิจัย ขยำยผลนำไปสู่กำรปรับปรุงรำยวิชำ
หรือนำไปสู่กำรเปิดรำยวิชำใหม่
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลกำรบูรณำกำรเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน
และโครงกำรวิชำกำรที่เป็นตัวหำรเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ดำเนินกำรในปีที่ประเมิน โครงกำร
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หนึ่งๆ จะบูรณำกำรเฉพำะกับกำรเรียนกำรสอน หรือเฉพำะกับงำนวิจัย หรือจะบูรณำกำรกับทั้งกำร
เรียนกำรสอนและกำรวิจัยก็ได้
3. กำรบริกำรวิชำกำร เป็นกำรให้บริกำรแก่บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกสถำบัน ทั้งกำร
ประเมินในระดับสำนักวิชำและระดับสถำบัน
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9

:

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก
ผลผลิต
ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้มแข็ง ของ
ชุมชน หมำยถึง โครงกำรที่สถำบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนำชุมชนหรือองค์กรภำยนอกและเมื่อดำเนินกำรแล้วมี
ผลก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกในด้ำนต่ำง ๆ หรือทำให้
ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ตำมศักยภำพของตน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีกำรดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจำปีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ ของคนในชุมชน
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการประเมิน :
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงกำรที่ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
2. รำยงำน เอกสำรผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมหรือโครงกำร
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมหรือโครงกำรโดยผู้นำหรือสมำชิกของ
ชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำตำมอัตลักษณ์ ของคนในชุมชน
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องหรือยั่งยืน
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมหรือโครงกำรของชุมชนหรือองค์กรที่
สร้ำงประโยชน์ ควำมเข้มแข็งและคุณค่ำต่อสังคมหรือองค์กร ชุมชนหรือองค์กร
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5. “ต่อเนื่อง” หมำยถึง มีกำรดำเนินงำนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
6. “ยั่งยืน” หมำยถึง มีกำรดำเนินงำนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
7. “เข้มแข็ง” หมำยถึง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้
หมายเหตุ : สำหรับสถำบันที่ได้รับกำรประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สำมำรถใช้โครงกำร/กิจกรรม
ใหม่ที่ปรำกฏอยู่ในแผนระยะยำว โดยได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยว่ำเป็นโครงกำร/กิจกรรมที่
ต่อเนื่องในอนำคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ โดย สมศ. จะพิจำรณำให้คะแนน
ล่วงหน้ำ
แหล่งที่มา : ฝ่ำยพัฒนำ/ เทคโนธำนี
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18

: ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.1 : ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.2 : ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้

:

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ผลผลิต
ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
: สถำบันอุดมศึกษำเลือกดำเนินกำร 2 ประเด็น จำกประเด็นชี้นำหรือ
แก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ควำมรักชำติ
บ ำรุ ง ศำสนำและเทิด ทูน พระมหำกษัต ริย์ สุ ข ภำพ ค่ำ นิ ยม จิ ตสำธำรณะ ควำมคิด สร้ ำงสรรค์
ผู้ด้อยโอกำสและผู้สูงอำยุ นโยบำยรัฐบำล เศรษฐกิจ กำรพร้อมรับกำรเป็นสมำชิกสังคมอำเซียน
พลังงำนสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ควำมฟุ่มเฟือย กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง สร้ำงสังคมสันติสุข
และควำมปรองดอง ตลอดจนกำรน้ อ มนำปรัช ญำของเศรษฐกิจ พอเพี ยง ให้ เ ป็น สถำบั น พอเพี ย ง
แบบอย่ำง เป็นต้น
ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้นำหรือแก้ปัญหำสังคมที่สถำบันเลือกดำเนินกำร โดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำกสภำมหำวิทยำลัย
เกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1
1. มีกำรดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจำปีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถำบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบัน
5. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2
1. มีกำรดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจำปีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม
5. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
-

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
4-5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการประเมิน :
1. โครงกำรหรือกิจกรรมที่สถำบันได้ดำเนินงำนที่มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบัน มี
บทบำทในกำรชี้นำหรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้ง
ควำมสำเร็จของโครงกำร
2. หลักฐำนที่แสดงกำรเห็ นชอบโครงกำร/กิจกรรมจำกสภำมหำวิทยำลั ย ที่สถำบันได้
ดำเนินงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้นำหรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำง ๆ
3. รำยงำนสรุปผลโครงกำรทุกโครงกำร
4. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงถึงกำรเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำ
ต่อสังคมจำกกำรดำเนินงำนของโครงกำร
5. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงถึงกำรได้รับกำรยกย่องระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ
หมายเหตุ : 1. มำตรกำรส่งเสริมของสำนักวิชำอำจเหมือน หรือแตกต่ำง หรือส่งผลกับมำตรกำร
ส่งเสริมของสถำบันก็ได้ ทั้งนี้ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัย
2. สำนักวิชำจะดำเนินกำรแยกหรือดำเนินกำรร่วมกับสถำบันก็ได้
3. กรณีที่สำนักวิชำมีกำรดำเนินงำนในประเด็นที่ต่ำงจำกสถำบัน ผลกำรประเมินจะพิจำรณำ
ในระดับสำนักวิชำ
การคิดคะแนน :
1. กรณีที่ส ำนักวิช ำมีกำรดำเนินงำนในประเด็นเดียวกับสถำบันและมีส่ วนร่วมในกำร
ดำเนินกำร ผลกำรประเมินจะพิจำรณำข้อมูลในระดับสถำบัน โดยสำนักวิ ชำที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนน
เดียวกับสถำบัน
2. กรณีที่ส ำนั กวิช ำมีกำรดำเนินงำนในประเด็นที่ต่ำงจำกสถำบัน ผลกำรประเมินจะ
พิจำรณำในระดับสำนักวิชำ
แหล่งที่มา : ฝ่ำยพัฒนำ/ เทคโนธำนี
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประกำรหนึ่งของมหำวิทยำลั ย
ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงต้องมีระบบและกลไกกำรดำเนินงำนด้ำนนี้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
คุณภำพ โดยอำจมีจุดเน้นเฉพำะที่แตกต่ำงกันตำมปรัชญำ และธรรมชำติของแต่ละสถำบัน และมีกำรบูรณำ
กำรเข้ำกับพันธกิจอื่น ๆ โดยเฉพำะกำรผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสำน
พัฒนำ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้ำงสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นรำกฐำนกำรพัฒนำ องค์
ควำมรู้ที่ดีขึ้น
ส่วนนิยำมของ สมศ. กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หมำยถึง สถำบันมีกำรดำเนินงำน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชำติทั้งในระดับบุคคลและระดั บสถำบัน โดยมีระบบและกลไกเป็น
หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพำะในกำรส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยตรงหรื อ โดยอ้อ ม เพื่ อ ให้ นั กศึ ก ษำและบุ คลำกรของสถำบั น ได้ รั บกำรปลู กฝั ง ให้ มี ควำมรู้
ตระหนักถึงคุณค่ำ เกิดควำมซำบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ สำมำรถนำไปใช้
เป็ น เครื่ อ งจรรโลงควำมดี งำมในกำรด ำรงชี วิ ต และประกอบอำชี พ มี วิ ถี ชี วิต ที่ ป รำรถนำ อย่ ำ งมี
วัฒนธรรมที่สุนทรีย์ เรียนรู้วิธีกำรจัดกำรวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรำรถนำได้ สถำบันมีกำรกำกับ
ดูแลและส่งเสริมกำรดำเนินงำนด้ำนนี้อย่ำงมีคุณภำพ และประสิทธิภำพตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ของแผนยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถำบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ
2. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
3. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
4. มำตรฐำนกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษำรอบสำม พ.ศ. 2553
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้

จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ [1 (สกอ.) + 2 (สมศ.)] คือ

6.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ. ที่ 10 กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ. ที่ 11 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

:

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

:

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
มหำวิทยำลัย ต้องมีนโยบำย แผนงำน โครงสร้ำง และกำรบริหำร
จัดกำรงำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นตำมจุดเน้นของสถำบันอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรบูรณำกำรกำรทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีร ะบบและกลไกกำรทำนุบำรุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม และดำเนินกำรตำมระบบที่
กำหนด
2. มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกิจกรรมนักศึกษำ
3. มี ก ำรเผยแพร่ กิ จ กรรมหรื อ กำรบริ ก ำรด้ ำ นท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต่ อ
สำธำรณชน
4. มี ก ำรประเมิ น ผลควำมส ำเร็ จ ของกำรบู ร ณำกำรงำนด้ ำ นท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ
5. มี ก ำรน ำผลกำรประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง กำรบู ร ณำกำรงำนด้ ำ นท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ
6. มีกำรกำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงำนเป็นที่
ยอมรับในระดับชำติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ และฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ
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คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 หรือ 6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10

:

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล

:

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น ตัวบ่งชี้ถึงคุณภำพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดี
งำมของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลักประกำรหนึ่งที่สถำบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ควำมสำคัญใน
กำรส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในสถำบันอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข อย่ำงมีคุณค่ำ สำมำรถเป็น
แบบอย่ำงที่น่ำศรัทธำ และเป็ นที่ย อมรับของสั งคม กำรส่ งเสริมสนับสนุนจำต้องดำเนินกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน โดยกำรกำหนดวัตถุป ระสงค์และเป้ำหมำยที่ชัดและ
สำมำรถประเมินผลได้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีกำรดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจำปีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
3. มีกำรดำเนินงำนสม่ำเสมออย่ำงต่อเนื่อง
4. เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนภำยใน/ ภำยนอก
5. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

:
คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการประเมิน :
1. นโยบำย แผน ระบบและกลไกในกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงกำรหรื อ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ ำ นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม พร้ อ ม
รำยละเอียดของโครงกำรหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยควำมสำเร็จ
3. รำยงำนสรุปผลหรือประเมินโครงกำรหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่ำต่อชุมชน)
4. หลักฐำนที่อธิบำยรำยละเอียดและแสดงกระบวนกำรได้มำซึ่งข้อมูลของกำรสรุปผล
สำเร็จ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล กำรสุ่มตัวอย่ำง แบบสำรวจหรือแบบสอบถำม
หรือแบบประเมิน วิธีกำรวิเครำะห์ผล เป็นต้น
5. รำยงำน รำงวัลที่ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชำติและนำนำชำติ จำก
สถำบันหรือหน่วยงำนที่เป็นที่ยอมรับ
แหล่งที่มา : ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ และฝ่ำยวิชำกำร/ สำนักวิชำ
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11

:

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล

:

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ศิล ปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับควำมสุนทรีย์และรสนิยม เกิด
รูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จำเป็นต้องรู้ทันอย่ำง
มีปัญญำ โดยมีแผนในกำรพัฒนำให้ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนสุนทรียภำพในบริบทของศิลปะและ
วัฒนธรรม สำมำรถเลือกรับ รักษำและสร้ำงให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงรู้คุณค่ำควำมงำม อย่ำง
มีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่ำงมีควำมสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. กำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกร
มีส่วนร่วมอย่ำงสม่ำเสมอ
5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ำกว่ำ 3.51
จำกคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

:
คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการประเมิน :
1. หลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดของโครงกำรหรือกิจกรรมที่พัฒนำสุนทรียภำพด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สถำบันดำเนินกำรตลอดปีในแต่ละปีกำรศึกษำ
2. โครงกำรหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงรำยละเอี ย ดที่ ก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ ำ หมำยของ
ควำมสำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม รำยงำนผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วม
3. เอกสำรหลักฐำนหรือผลกำรประเมินด้ำนสภำพแวดล้อม ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด
สุขอนำมัยและควำมสวยงำม
4. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินกำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริม
ให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำงสม่ำเสมอ
5. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4
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หมายเหตุ : สะอาด หมำยถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษำง่ำย ใช้สะดวก
สุ ข ลั ก ษณะ หมำยถึ ง สะอำด ปลอดภั ย ไร้ ม ลภำวะ สุ ข ใจ สบำยกำย เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
สวยงาม หมำยถึง มีกำรจัดแต่งอำคำร สภำพแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับพื้นที่
แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
แหล่งที่มา : ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ, ฝ่ำยวิชำกำร/สำนักวิชำ,
ฝ่ำยพัฒนำ/ ส่วนอำคำรสถำนที่ และสโมสรเทคโนโลยีสุรนำรี
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักกการ
หลั
การ
มหำวิทยำลัยต้องให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีสภำมหำวิทยำลัยทำหน้ำที่ใน
กำรกำกับดูแลกำรทำงำนของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยจะต้องบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ
ให้ มี คุ ณ ภำพ เช่ น ทรั พ ยำกรบุ ค คล ระบบฐำนข้ อ มู ล กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง กำรบริ ห ำรกำร
เปลี่ยนแปลง กำรบริหำรทรัพยำกรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยใช้หลัก
ธรรมำภิบำล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุ ดมศึ กษำระยะยำว 15 ปี ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
3. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
4. มำตรฐำนกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรตำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
5. มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ สำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติเพื่อสถำบันที่เป็นเลิศ 2009-2010
7. เกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
8. ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง คู่มือและแนวปฏิ บัติในกำรพิจำรณำออก
ใบอนุญำตให้จัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกำศทบวงสถำบัน เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้ จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ [4 (สกอ.) + 1 (มทส.) +2 (สมศ.)] คือ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
สมศ. ที่ 12
สมศ. ที่ 13
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

:

ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

:

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อกำรเจริญก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัย คือ
สภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำรทุกระดับของมหำวิทยำลัยนั้น ๆ หำกสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำรมี
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีธรรมำภิบำล รับผิดชอบต่อสังคม รักควำมก้ำวหน้ำ ดูแลบุคลำกรอย่ำงดี เปิด
โอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำ และกำกับดูแล
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยไปในทิศทำงที่ถูกต้อง จะทำให้มหำวิทยำลัยเจริญรุดหน้ำ
อย่ำงรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. สภำมหำวิทยำลั ย ปฏิบัติห น้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมิน
ตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้ำ
2. ผู้ บ ริ ห ำรมี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ำหนดทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น งำน และสำมำรถถ่ ำ ยทอดไปยั ง
บุคลำกรทุกระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรนำข้อมูลสำรสนเทศ
เป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำสถำบัน
3. ผู้บริหำรมีกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้ง
สำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำรดำเนินงำนของสถำบันไปยังบุคลำกรในสถำบัน
4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในมหำวิทยำลัยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อำนำจใน
กำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม
5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถทำงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถำบันเต็มตำมศักยภำพ
6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหำวิทยำลัย
และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. สภำมหำวิทยำลัยประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยและผู้บริหำรนำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
มีกำรดำเนินกำร
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
หมายเหตุ : หำกจะประเมิน ผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนข้อที่ 6 นั้น ต้อ งแสดงข้ อมูล กำร
บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร ตำมนิยำมศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่ง
สอดคล้องเป็นไปตำมเกณฑ์ของ สมศ.
แหล่งที่มา : ฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย/ สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

:

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

:

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำข้อที่ 3 กำหนดให้สถำบันมีกำรสร้ำงและ
พัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่สถำบันแห่งกำร
เรียนรู้ โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ ที่มีอยู่ในสถำบันซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำ
พัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถำบันสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้สถำบันอุดมศึกษำมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด
กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในสถำบัน ประกอบด้วย กำรระบุควำมรู้ กำรคัดเลือก กำรรวบรวม
กำรจัดเก็บควำมรู้ กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน กำรสร้ำง
บรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในสถำบัน กำรกำหนดแนววิธีปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในสถำบันให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีกำรกำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถำบันอย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย
2. กำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและ
ด้ำนกำรวิจัยอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1
3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้น หำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่กำหนด
4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ม ำพั ฒ นำและจั ด เก็ บ อย่ ำ งเป็ น ระบบโดย
เผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
จริง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยวำงแผน/ ส่วนแผนงำน
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คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

:

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

:

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถำบันควรมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
ตัด สิ น ใจที่ส อดรั บ กับ นโยบำยและกำรวำงแผนระดับ สถำบั น เพื่ อให้ เ ป็น ระบบที่ส มบู รณ์ ส ำมำรถ
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก เป็นระบบที่ใช้งำนได้ทั้งเพื่อกำรบริหำร กำร
วำงแผน และกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ เพื่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจทุกด้ำนของบุคลำกร
เพื่อ กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินกำรดำเนินงำน ตลอดจนเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำสถำบัน
ทั้งนี้ ระบบดังกล่ำวต้องมีควำมสะดวกในกำรใช้งำนโดยประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของสถำบัน โดยอย่ำงน้อย
ต้องครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร และกำรเงิน และ
สำมำรถนำไปใช้ในกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ
3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ
4. มีกำรนำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศ
5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่กำหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

แหล่งที่มา : ก. ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำร - ฝ่ำยวำงแผน/ สถำนส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (SUTMIS)
ข. ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเรียนกำรสอน - ฝ่ำยวิชำกำร/ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ และ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ค. ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัย
- ฝ่ำยวิชำกำร/ สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ง. ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเงิน
- ฝ่ำยบริหำร/ ส่วนกำรเงินและบัญชี
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

:

ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

:

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
เพื่อให้มหำวิทยำลัย มีระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรบริหำรและ
ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนกำรดำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของ
ตัว เงิ น หรื อ ไม่ ใ ช่ ตั ว เงิ น เช่ น ชื่ อเสี ย ง และกำรฟ้ อ งร้อ งจำกกำรไม่ป ฏิ บั ติ ตำมกฎหมำย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือควำมคุ้มค่ำ) เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยง และขนำดของควำม
เสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกัน
จำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำล่ว งหน้ำและโอกำสในกำรเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของ
ปัญหำ รวมทั้งกำรมีแผนสำรองต่อภำวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำง ๆ มีควำมพร้อมใช้งำน
มีกำรปรับ ปรุง ระบบอย่ ำงต่อเนื่ องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของสถำบันตำม
ยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำน
2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัย ที่ก่อให้เกิ ด ควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3
ด้ำน ตำมบริบทของสถำบัน ตัวอย่ำงเช่น
- ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อำคำรสถำนที่)
- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถำบัน
- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรหลักสูตร
กำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ
- ควำมเสี่ ย งด้ ำ นบุ ค ลำกรและควำมเสี่ ย งด้ ำ นธรรมำภิ บ ำล โดยเฉพำะ
จรรยำบรรณของอำจำรย์และบุคลำกร
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก
- อื่น ๆ ตำมบริบทของสถำบัน
3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำก
กำรวิเครำะห์ในข้อ 2
4. มีกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และดำเนินกำรตำมแผน
5. มี ก ำรติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผน และรำยงำนต่ อ สภำ
มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีกำรนำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัยไปใช้ในกำรปรับแผน
หรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

หมำยเหตุ :
คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ 0 หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงขึ้นภำยในสถำบันใน
รอบปีกำรประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร หรือต่อ
ชื่อเสียงภำพลักษณ์ หรือต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของ
สถำบันในกำรควบคุม หรือจัดกำรกับควำมเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ โดยมี
หลักฐำนประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่ำงควำมเสี่ยงร้ำยแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีกำรเสียชีวิตและถูกทำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงรุนแรงของนักศึกษำ คณำจำรย์
บุคลำกรภำยในสถำบัน ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่มหำวิทยำลัยสำมำรถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือไม่พบควำมพยำยำมของมหำวิทยำลัยในกำรระงับ
เหตุกำรณ์ดังกล่ำว
2. มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภำพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมำจำก
ปั จ จั ย ต่ำง ๆ เช่น คณำจำรย์ นั กวิจั ย หรือบุคลำกรขำดจริยธรรม จรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่ำวปรำกฏให้เห็นตำมสื่อต่ำง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่ำว online
เป็นต้น
3. มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนขำดสภำพคล่องในด้ำนกำรเงินจนทำให้ต้องปิดหลักสูตร
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำได้ ส่งผลกระทบต่อนักศึกษำปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่ำงรุนแรง
** หำกมีสำนักวิชำใดสำนักวิชำหนึ่งได้คะแนนกำรประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถำบันก็จะ
ได้คะแนนกำรประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หำกเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น
กำรไม่เข้ำข่ำยที่ทำให้ผลกำรประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. มหำวิทยำลัยมีกำรวิเครำะห์และจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผน
รองรับเพื่อลดผลกระทบสำหรับควำมเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ และดำเนินกำร
ตำมแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกัน) ของ
สถำบัน
3. เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับผลกระทบที่
ได้กำหนดไว้ล่วงหน้ำ
แหล่งที่มา : ฝ่ำยบริหำร และหน่วยตรวจสอบภำยใน
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5

:

ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มำรับบริกำรที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรแบบ
“รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” โดยฝ่ำยบริหำร ใช้แบบสอบถำมถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแบบ
“รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” ในสำนักวิชำ ศูนย์/สถำบัน ส่วน และหน่วยงำนต่ำง ๆ ถำมแนวคิดของกำร
บริหำรงำนแบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจ จำแนกตำมมิติควำมพึงพอใจ ได้แก่ 1) ด้ำนผู้รับบริกำร 2)
ด้ำนกระบวนกำรภำยใน 3) ด้ำนกำรเงิน และ 4) ด้ำนนวัตกรรมและกำรเรียนรู้
นิยามศัพท์ของ มทส.

:

“รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นแนวคิดในกำรมุ่งใช้ทรัพยำกรทุกประเภทและควำมชำนำญ
กำรร่วมกัน ดังนั้น มทส. จึงกำหนดให้หน่วยงำนที่มีภำรกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว โดยให้บริกำร
แบบรวมศูนย์เพื่อลดขั้นตอนกำรทำงำนหรือลดระยะเวลำในกำรทำงำน อันก่อให้เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำ
และเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนกำรเงินและบัญชี ส่วนอำคำรสถำนที่ อำคำรเรียนรวม อำคำร
เครื่องมือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และกิจกำรนักศึกษำ เป็นต้น ดังนั้น “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” จึงมีลักษณะสำคัญ 3 ประกำรคือ
1. ลดขั้นตอนกำรทำงำนหรือลดระยะเวลำในกำรทำงำน (ประสิทธิภำพ)
2. ควำมประหยัด คุ้มค่ำ (ประหยัด)
3. เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล)
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ควำมสำมำรถของระบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจที่พิจำรณำจำกสัดส่วนของผลงำนต่อเวลำ
หรือ ผลงำนต่อจำนวนพนักงำน หรือผลงำนต่อเงินที่ใช้ เช่น ประสิทธิภำพสูง หมำยถึง ผลงำนเท่ำกันแต่
ใช้คนที่น้อยกว่ำ หรือใช้เวลำที่น้อยกว่ำ หรือใช้ งบประมำณที่น้อยกว่ำ โดยสำมำรถวัดได้จำกกำรที่
บุคลำกรในหน่วยงำนให้บริกำรมีควำมเต็มใจและกระตือรือร้นให้บริกำร มีควำมเข้ำใจหลักกำร “รวม
บริการ ประสานภารกิจ” เป็นอย่ำงดี สำมำรถตอบคำถำม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหำ
ได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ ง น่ ำ เชื่ อ ถื อ รวมทั้ ง กำรสื่ อ สำรระหว่ ำ งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรกั บ ผู้ รั บ บริ ก ำรเป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ กระบวนกำรภำยในระบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจ ทำให้หลักกำรบริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ทำให้กำรให้บริกำร มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และขั้นตอน
และกระบวนกำรเพื่อขอรับบริกำรสั้นและไม่สลับซับซ้อนก่อให้เกิดกำรใช้งบประมำณ/ทรัพยำกร อย่ำง
มีประสิทธิภำพ มีกำรร่วมใช้ทรัพยำกรระหว่ำงหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย มีประสิทธิภำพ และไม่ซ้ำซ้อน
มีกำรพัฒนำประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน เช่น กำรจัดทำ
ระบบฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เป็นต้น
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ประหยัด (Economy)
ควำมสำมำรถของระบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจ ในกำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร ได้
อย่ำงคุ้มค่ำทั้งด้ำนพนักงำน ด้ำ นอำคำรสถำนที่ ด้ำนเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้ำนกำรเงินและอื่น ๆ โดย
วัดได้จำกผู้ให้บริกำรมีควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กระบวนกำรดำเนินงำนมีผู้รับผิดชอบชัดเจน
โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ทุ ก ขั้ น ตอน ก่ อให้ เกิ ด กำรใช้ง บประมำณ/ทรั พ ยำกร อย่ ำงโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งหน่วยงำนให้บริกำรมีกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำนในองค์กรอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อ
กำรประหยัด
ประสิทธิผล (Effectiveness)
ควำมสำมำรถของระบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจ ปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนต่ำง ๆ
ของมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้บริกำรโดยตอบสนองควำมต้อ งกำรของผู้ใช้บริกำร ได้อย่ำง
ครบถ้วน เสมอภำค และเป็นธรรม วัดได้จำกผู้ให้บริกำรมีควำมเข้ำใจ บทบำทหน้ำที่ของตนเอง และ
ของผู้รับบริกำร ตลอดจนควำมเชื่อมโยงในภำพรวมทั้งระบบของมหำวิทยำลัย กระบวนกำรภำยในของ
หน่ ว ยงำนสำมำรถให้ บ ริ ก ำรโดยมี ช่ องทำงให้ ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยเข้ ำถึ ง ข้อ มู ล ได้ส ะดวกและรับ ฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งมีกำรปรับปรุงกำรทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ ทำให้สำมำรถปฏิบัติภำรกิจ
ตอบสนองจุดมุ่งหมำยที่เป็นภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยทั้ง 5 ด้ำน คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำร กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี ได้เป็น
อย่ำงดี มีควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำร เพรำะมีกำรวิเครำะห์และมีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ/
ทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน และหน่วยงำนให้บริกำรมีบุคลำกรที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ให้มี
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน และให้ควำมสำคัญ
กับหลักกำรบริหำรจัดกำรแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐำนและเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง คือ คะแนน
เฉลี่ ยควำมพึงพอใจของผู้ รั บบริ กำรแบบ “รวมบริ การ ประสานภารกิ จ” ซึ่งกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
โดยทั่วไปจะพิจำรณำ 4 ประเด็นสำคัญ คือ
1. ควำมพึงพอใจด้ำนผู้รับบริกำร
2. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรภำยใน
3. ควำมพึงพอใจด้ำนกำรเงิน
4. ควำมพึงพอใจด้ำนนวัตกรรมและกำรเรียนรู้
สูตรการคานวณ :
คะแนนควำมพึงพอใจของผู้ตอบ
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ต่ำกว่ำหรือเท่ำกับ
1.50

คะแนน 2
1.51 - 2.50

คะแนน 3
2.51 - 3.50

แหล่งที่มา : ฝ่ำยบริหำร/ ส่วนสำรบรรณและนิติกำร
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คะแนน 4
3.51 - 4.50

คะแนน 5
มำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 4.51

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12

:

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สภำมหำวิทยำลัยถือเป็นองค์กรหลักของสถำบันที่ต้องมีบทบำทสำคัญ
ในกำรกำหนดนโยบำย กรอบทิศทำงกำรดำเนินงำนตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน กำหนดระบบกลไกและ
กระบวนกำรที่เป็นรูปธรรมในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำรกำกับดูแลและขับเคลื่อนสถำบัน รวมทั้งกำร
ควบคุมและตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของสถำบันให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ ประสิ ทธิผล และกำรพัฒนำ
สถำบันอย่ำงยั่งยืน
กำรประเมิน ผลควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลั ย จะ
มุ่งเน้นกำรประเมินคุณภำพในกำรกำหนดทิศทำงกำกับดูแลและขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของสถำบัน
ตำมหน้ำที่และบทบำทของสภำมหำวิทยำลัย กำรบริหำรและกำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และกำร
ดำเนินงำนตำมมติกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่ำคะแนนผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัย (คะแนนเต็ม 5) ที่
ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภำมหำวิทยำลัยทำพันธกิจครบถ้วนตำมภำระหน้ำที่ที่กำหนดในพระรำชบัญญัติของ
สถำบัน
2. สภำมหำวิทยำลัยกำหนดยุทธศำสตร์ ทิศทำง กำกับนโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. สภำมหำวิทยำลัยทำตำมกฏระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. สภำมหำวิทยำลัยกำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนของผู้บริหำรสถำบัน
5. สภำมหำวิทยำลัยดำเนินงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำลครบทั้ง 10 ประเด็น
ข้อมูลประกอบการประเมิน :
เอกสำรหรื อหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดกำรประเมินตำมประเด็นที่กำหนดในเกณฑ์กำร
ประเมิน
หมายเหตุ :

เป็นกำรประเมินในระดับสถำบัน สำนักวิชำไม่ต้องประเมิน

แหล่งที่มา : ฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย/ สำนักงำนกิจกำรสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13

:

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
กำรประเมินผลตำมหน้ำที่และบทบำทของผู้บริหำรในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรให้บรรลุผลสำเร็จตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนประจำปีของสถำบัน จะมุ่งเน้นกำร
ประเมินคุณภำพของกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและกำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่ำคะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม
5)
ข้อมูลประกอบการประเมิน :
1. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดกำรกำหนดหรือทบทวนนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลสถำบัน รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทำงกำรดำเนินงำนของสถำบันตำมหน้ำที่และบทบำทของผู้บริหำร
สถำบัน
2. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดกำรดำเนินกำรตำมระบบกำรกำกับดูแล
สถำบัน โดยมีเอกสำรหรือหลักฐำนหรือรำยงำนหรือบันทึกกำรประชุมที่แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรสถำบัน
ได้กำหนดให้ มี กระบวนกำรที่ เป็ น รู ป ธรรมในกำรจัดกำรเพื่อให้ เกิดกำรควบคุมและตรวจส อบกำร
ดำเนินงำนของสถำบัน
3. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรสถำบัน มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
สำคัญ เช่น ระบบในด้ำนนโยบำยและแผน ด้ำนกำรบริห ำรงำนบุคล ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
โดยเฉพำะกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของสถำบันที่เป็นมติสภำมหำวิทยำลัย
4. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงนโยบำยของสถำบัน ที่กำหนดให้มีระบบกำร
ประเมินผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งและมีกำรดำเนินงำนตำมระบบนั้น
5. รำยงำนกำรสังเครำะห์มติหรือนโยบำย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำรสถำบัน
หมายเหตุ : 1. ระดับสถำบัน ผู้บริหำร หมำยถึง อธิกำรบดี
2. ระดับสำนักวิชำ ผู้บริหำร หมำยถึง คณบดี
แหล่งที่มา : ฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย/ สำนักงำนกิจกำรสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
กำรเงินและงบประมำณเป็นสิ่งที่สำคัญอย่ำงหนึ่งของมหำวิทยำลัย ไม่ว่ำแหล่งเงินทุนของ
มหำวิ ทยำลั ย จะได้ ม ำจำกงบประมำณแผ่ นดิ น (ส ำหรั บ มหำวิ ท ยำลั ย ของรั ฐ ) หรื อ เงิ น รำยได้ ข อง
มหำวิทยำลัยเช่น ค่ำหน่วยกิต ค่ำธรรมเนียม ค่ำบำรุงกำรศึกษำต่ำง ๆ ของนักศึกษำ รำยได้จำกงำนวิจัย
บริ กำรทำงวิชำกำร ค่ำเช่ำทรั พย์ สิ น ฯลฯ ผู้บริห ำรสถำบัน จะต้องมีแผนกำรใช้เงินที่ส ะท้อนควำม
ต้องกำรใช้เงินเพื่อกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนประจำปีของมหำวิทยำลัยได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ทำควำมเข้ำใจกับกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน เช่น ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษำ
ทรัพย์สินถำวรต่อจำนวนนักศึกษำ ค่ำใช้จ่ำยที่สถำบันใช้สำหรับกำรผลิตบัณฑิตต่อหัว จำแนกตำมกลุ่ม
สำขำ รำยได้ทั้งหมดของสถำบันหลั งจำกหักงบ (ค่ำใช้จ่ำย) ดำเนินกำรทั้งหมด งบประมำณในกำร
พัฒนำอำจำรย์ ควำมรวดเร็วในกำรเบิกจ่ำย ร้อยละของงบประมำณที่ประหยัดได้หลังจำกที่ปฏิบัติตำม
ภำรกิจทุกอย่ำงครบถ้วน สิ่งเหล่ำนี้จะเป็นกำรแสดงศักยภำพเชิงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินของ
มหำวิท ยำลั ย ที่ เน้ น ถึง ควำมโปร่ งใส ควำมถูกต้อง ใช้เม็ ดเงินอย่ำงคุ้ม ค่ำ มีป ระสิ ทธิ ภ ำพ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนำด้ำนกำรเงินระดับอุดมศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. แผนปฏิบัติงำนประจำปีของสถำบัน
3. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2551 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
4. มำตรฐำนกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษำรอบสำม พ.ศ. 2553
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.)
5. มำตรฐำนแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงบประมำณ
6. รำยงำนงบประมำณแผ่นดิน (สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ) และเงินรำยได้
ตัวบ่งชี้
8.1
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

:

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

:

ปีงบประมำณ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถำบันอุดมศึกษำจะต้องมีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรเงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรเงินซึ่งเป็นแผนจัดหำเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ ำง ๆ ที่
สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถำบันให้สำมำรถดำเนินกำรได้ มีกำรวิเครำะห์รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยของ
กำรด ำเนิ น งำน ทั้ ง จำกงบประมำณแผ่ น ดิ น และเงิ น รำยได้ อื่ น ๆ ที่ ส ถำบั น ได้ รั บ มี ก ำรจั ด สรร
งบประมำณและกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบกำรตรวจสอบกำร
ใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินต้องแสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยในทุกพันธกิจ โครงกำร
กิจกรรม เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของสถำบันได้
เกณฑ์มาตรฐาน

:
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน
2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำง
แผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมำณประจำปีที่สอดคล้ องกั บแผนปฏิบั ติกำรในแต่ละพั นธกิ จและกำร
พัฒนำสถำบันและบุคลำกร
4. มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อสภำมหำวิทยำลัย
อย่ำงน้อย ปีละ 2 ครั้ง
5. มีกำรนำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะ
ทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของสถำบันอย่ำงต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ทำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้
เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถำบันกำหนด
7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และนำข้อมูล
จำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ
หมำยเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เป็นแผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกรทำงกำรเงิน
ของสถำบันที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถำบัน ให้สำมำรถดำเนินกำรได้ แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
จะสอดรั บ ไปกับ แผนกลยุ ทธ์ของสถำบัน สถำบันควรประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ต้องจัดหำ
สำหรับกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำเป็นเงินทุนที่
ต้องกำรใช้ ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่สถำบันใช้ในกำรดำเนินกำรให้กล
ยุทธ์นั้นบังเกิดผล จำกนั้นจึงจะกำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถ
จัดหำได้จำกแหล่งเงินทุนใด เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ งบประมำณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุน
จำกรัฐบำล เงินทุนสะสมของหน่วยงำน เงินบริจำคจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือศิษย์เก่ำ หรือสถำบันจะต้อง
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มีกำรระดมทุนด้วยวิธีกำรอื่น ๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะเท่ำกับระยะเวลำ

ของแผนกลยุทธ์ของสถำบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยบริหำร/ส่วนกำรเงินและบัญชี และฝ่ำยวำงแผน/ ส่วนแผนงำน
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คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

หลักการ
ระบบและกลไกในกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยในเป็ น ปั จ จั ย ส ำคั ญ ที่ แ สดงถึ ง
ศักยภำพกำรพัฒนำคุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำ โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถำบันอุดมศึกษำจะต้องพัฒนำระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำงต่อเนื่อง และมีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เป็นลักษณะเฉพำะของสถำบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
2. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
3. กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.
2553
4. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2547 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
5. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
6. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
7. กรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2552
(Thai
Qualification
Framework for Higher Education)
(TQF: HEd.) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
8. เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ
9. มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำรอบสำม พ.ศ. 2553
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สม
ศ.)
ตัวบ่งชี้

จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ [ 1 (สกอ.) + 1 (สมศ.) ] คือ

9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สมศ. ที่ 15 กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของมหำวิทยำลัย
ตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ซึ่งมหำวิทยำลัยต้องสร้ำงระบบและกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำกำรดำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดโดย
สถำบั น และหน่ ว ยงำนต้น สั งกัด ตลอดจนหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรวัดผลส ำเร็จของกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึ กษำที่
ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรสร้ำงจิตสำนึกให้เห็นว่ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สำธำรณชนให้มั่นใจได้ว่ำสถำบันสำมำรถ
สร้ำงผลผลิตทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
เกณฑ์มาตรฐาน

:
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้อง
กั
บ
พันธกิจและพัฒนำกำรของสถำบัน ตั้งแต่ระดับ สำขำวิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ
และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ ควำมส ำคัญ เรื่ องกำรประกั นคุ ณภำพกำรศึ กษำ
ภำยใน โดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของสถำบัน
3. มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน
4. มี ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยในที่ ค รบถ้ ว น
ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำรดำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2)
กำรจั ด ท ำรำยงำนประจ ำปี ที่ เ ป็ น รำยงำนประเมิ น คุ ณ ภำพเสนอต่ อ สภำ
มหำวิทยำลัยและสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำมกำหนดเวลำ โดย
เป็ น รำยงำนที่มีข้ อมูล ครบถ้ว นตำมที่ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ดมศึกษำ
กำหนดใน CHE QA Online และ 3) กำรนำผลกำรประเมินคุณภำพไปทำ
แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน
5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรทำงำน และ
ส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภำพ
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7. มีส่ว นร่ วมของผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะ
นักศึกษำ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของสถำบัน
8. มีเครื อข่ ำยกำรแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ด้ำ นกำรประกัน คุณภำพกำรศึ กษำระหว่ำ ง
สถำบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งำนวิ จั ย ด้ ำ นกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำที่ ห น่ ว ยงำน
พัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ ส่วนส่งเสริมวิชำกำร
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คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
9 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15

:

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่ำ “...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้ นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้ ส ถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...”
ทั้ ง นี้ สถำบั น จะด ำเนิ น กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยในที่ ค รอบคลุ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำหรื อต้น สั งกั ดกำหนด โดยจะเป็นตัว บ่งชี้ที่เน้นด้ำนปัจจัยนำเข้ำและ
กระบวนกำร ซึ่งผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สำมำรถ
สะท้อนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของคุณภำพกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของสถำบันอุดมศึกษำได้
ดังนั้น ในกำรประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด
โดยไม่ต้องทำกำรประเมินใหม่
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่ำคะแนนผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยต้นสังกัด
ข้อมูลประกอบการประเมิน :
คะแนนประเมินผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำบันอุดมศึกษำโดยต้นสังกัด
หมายเหตุ : 1. กรณีของกำรประเมินระดับส ำนักวิชำ หำกประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สำนักวิชำไม่ครบทุกตัวที่กำหนดในระดับสถำบัน ให้ใช้คะแนนจำกกำรประเมินใน
ระดับ สถำบันของตัวบ่งชี้นั้นมำใช้แทน
2. ในการคิ ด คะแนนในตารางสรุ ป ผลการประเมิ น ตามรายองค์ ป ระกอบ ตาม
มาตรฐานการอุ ด มศึ กษา ตามมุ ม มองด้ า นการบริ ห ารจัด การ ตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา (ตำรำงที่ 7-11 ในภำคผนวก 4) จะไม่นาตัวบ่งชี้นี้มาคานวณ
แหล่งที่มา : ฝ่ำยวิชำกำร/ ส่วนส่งเสริมวิชำกำร
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องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”

หลักการ
กำรจั ด กำรศึ ก ษำมี ค วำมส ำคั ญ ต่ อ กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพของผู้ เ รี ย น กระทรวง
ศึกษำธิกำรโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
ทั้งในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ กระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ มีทักษะกำรดำรงชีวิตที่ เกิดจำกกำร
ฝึกหัด สำมำรถใช้ควำมรู้ให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำตนเองและประกอบอำชีพ อีกด้ำนหนึ่งคือกำรบ่ม
เพำะปลูกฝั ง ปลูกจิตส ำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชำติ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถดำรงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข สถำนศึกษำควรจะได้
ประสำนควำมร่ ว มมือกับ ทุกภำคส่ ว นจัดกิจกรรมที่จะมุ่งเน้นภำรกิจที่จะก่อให้เกิดผลดังกล่ ำวตำม
นโยบำย 3 ดี (3D) ได้แก่ DEMOCRACY ด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย DECENCY ด้ำนกำรส่งเสริมให้
มีคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นไทย และ DRUG - FREE คือ ด้ำนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยจำกยำเสพ
ติดทุกชนิด
DEMOCRACY คือ กำรมีควำมตระหนักเห็นควำมสำคัญ ศรัทธำ และเชื่อมั่นในกำร
ปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจกำรทุจริตและต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิ์
ขำยเสียง
DECENCY คือ กำรมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมดีงำม รู้จักผิดชอบ ชั่วดี มีควำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในกำรดำรงชีพสืบไป
DRUG - FREE คือ กำรมีควำมเข้ำใจ รู้จักพิษภัยของยำเสพติดและรู้จักกำรหลีกเลี่ยง

ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
10.1
10.2
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กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 3 ดี (3D)
ผลที่เกิดกับผู้เรียนตำมนโยบำย 3 ดี (3D) มีควำมรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.1

:

กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 3 ดี (3D)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเร่งรัดพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนโดยมีกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรม จัดสภำพแวดล้อม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกในสถำนศึกษำ
มีควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำย และกำรติดตำมประเมินผลตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ 3 ดี
(3D) กำรกำหนดนโยบำย จัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำตำมแนวนโยบำย 3 ดี (3D)
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. สถำนศึ ก ษำด ำเนิ น กำรก ำหนดนโยบำย จั ด ท ำแผนพั ฒ นำสถำนศึ ก ษำตำม
แนวนโยบำยสถำนศึกษำ 3 ดี (3D)
2. มีกำรกำหนดผู้ รั บผิ ดชอบในกำรดำเนิ นงำนตำมแผนพัฒ นำสถำนศึกษำอย่ำ ง
ชัดเจน
3. ด ำเนิ น กำรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทรั พ ยำกรและสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนำสถำนศึกษำตำมแนวนโยบำย 3 ดี (3D)
4. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำร มีโครงสร้ำงสำระกำรเรียนรู้ แผน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยเพื่อพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี
(3D)
5. มีกำรนำสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม/โครงกำร/กิจกรรม
เพื่อตอบสนองนโยบำย 3 ดี (3D) ที่เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
6. มีกลไกในกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยให้มีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริม 3 ดี (3D) ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
7. มีระบบ กลไกและแผนกำรกำกับติดตำมประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมรำยงำนผล
กำรติดตำมประเมินผลและกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุง
คุณภำพสถำนศึกษำ 3 ดี (3D)
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน :
1. นโยบำยและแผนพัฒนำสถำนศึกษำตำมแนวนโยบำยสถำนศึกษำ 3 ดี (3D)
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะทำงำน หรือมอบหมำยผู้รับผิดชอบ
3. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงกลไกกำรสนับสนุนทรัพยำกร สิ่งอำนวยควำม
สะดวก กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย กำรกำกับติดตำมประเมินผลที่ชัดเจน
4. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน กำรติดตำมประเมินผลและกำรนำผลไปใช้พัฒ นำ
ปรับปรุง
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เกณฑ์มาตรฐาน

:
1. วำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำตำมแนวนโยบำยสถำนศึกษำ 3 ดี (3D) และส่งเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยำกร สิ่งอำนวยควำมสะดวก และบุคคล
2. จัดกำรเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้ำนประชำธิปไตย ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และด้ำน
ภูมิคุ้มกันภัยจำกยำเสพติด
3. พัฒ นำคณำจำรย์ และบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำ ให้ มีอ งค์ ควำมรู้ และทั กษะกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 3 ดี (3D) อย่ำงมีคุณภำพ
4. ให้ควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยในกำรดำเนินงำนนโยบำยคุณภำพสถำนศึกษำ 3 ดี
(3D)
5. กำกับ ติดตำมให้สถำนศึกษำพัฒนำหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้กำรดำเนินงำนเป็นไป
ตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ 3 ดี (3D)

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

แหล่งที่มา : ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ
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คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

:

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ผลที่เกิดกับผู้เรียนตำมนโยบำย 3 ดี (3D) มีควำมรู้ เจตคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)
ผลผลิต
ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถำนศึกษำได้พัฒนำคุณภำพของผู้เรียนทั้งในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ตำมนโยบำย 3 ดี (3D) เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประชำธิปไตย
รู้ จั กสิ ทธิและหน้ ำที่ของตน เคำรพในสิ ทธิของผู้ อื่น มีวินัย มี ควำมประหยัด มีควำมกตัญญูกตเวที
ซื่อสัตย์สุจริต รู้และตระหนักในโทษภัยของยำเสพติด สร้ำงภูมิคุ้มกันจำกสิ่งเสพติดและอบำยมุขต่ำง ๆ
ตลอดจนมีสุนทรียภำพและลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ ดนตรีและกีฬำ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถดำรงตนอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน :
1. โครงกำรกิ จ กรรมสนับ สนุน นโยบำยสถำนศึก ษำ 3 ดี (3D) ด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม
ประชำธิปไตย ด้ำนกำรส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นไทย และ
ด้ำนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยจำกยำเสพติดทุกชนิด
2. รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรของนิสิตนักศึกษำ
3. รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำร/ กิจกรรมสนับสนุนนโยบำยสถำนศึกษำ 3 ดี
(3D)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 5
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบำย
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบำย
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบำย
สถำนศึกษำ 3 ดี จำนวน 1 ด้ำน สถำนศึกษำ 3 ดี จำนวน 2 ด้ำน สถำนศึกษำ 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้ำน
หมายเหตุ : กิ จ กรรมสนั บ สนุ น นโยบำยสถำนศึ ก ษำ 3 ดี (3D) ประกอบด้ ว ย ด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม
ประชำธิปไตย (DEMOCRACY) ด้ำนกำรส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็น
ไทย (DECENCY) และด้ำนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยจำกยำเสพติดทุกชนิด (DRUG - FREE)
ทั้งนี้ กำรนับกิจกรรมส่งเสริมนโยบำยสถำนศึกษำ 3 ดี (3D) นั้น จำนวนนักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร/กิจกรรมให้เป็นไปตำมดุลพินิจของมหำวิทยำลัย
แหล่งที่มา : ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ/ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ
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องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1

:

มีระบบและกลไกในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี
ตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนกำร

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
กำรปรั บ แปลง ถ่ ำ ยทอด และพั ฒ นำเทคโนโลยี ที่ เ หมำะสมเป็ น
ภำรกิจอย่ำงหนึ่งของมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยพึงมีระบบและกลไกในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และ
พัฒนำเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม กำหนดเป้ำหมำยในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีให้
ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนดำเนินงำนในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีของ
มหำวิทยำลัย มีกำรติดตำม กำกับ สนับสนุน กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้ำนกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด
และพัฒนำเทคโนโลยีของบุคลำกรของมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มหำวิทยำลั ย จั ดระบบและกลไก เพื่อให้ ส ำมำรถดำเนินงำนตำมนโยบำยและ
แผนงำนด้ำนกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี
2. มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี
ตำมนโยบำยและแผนงำน
3. มีกำรประเมินสัมฤทธิผลของควำมเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันและบูรณำกำร
ระหว่ำงกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีกับภำรกิจด้ำนอื่น ๆ ของ
มหำวิทยำลัย
4. มีกำรนำผลกำรประเมินไปพัฒนำ ปรับปรุงกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำ
เทคโนโลยี ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ทั้ ง สั ง คมภำยนอกและภำรกิ จ ทุ ก ด้ ำ นของ
มหำวิทยำลัย
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน :
1. นโยบำย แผนกลยุ ท ธ์ แผนงำนของกำรปรั บ แปลง ถ่ ำ ยทอด และพั ฒ นำ
เทคโนโลยี และหลักฐำนกำรดำเนินงำนตำมแผน ตลอดจนกำรประเมินและ
ปรับปรุง
2. โครงกำรกำรบริ ห ำรงำนกำรปรั บแปลง ถ่ ำ ยทอด และพั ฒ นำเทคโนโลยี ของ
มหำวิทยำลัย ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ มำตรกำรและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนกำรปรั บแปลง ถ่ำยทอด และ
พัฒนำเทคโนโลยี เช่น คำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมำยผู้รับผิดชอบ
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4. ข้อมูลหรื อหลั กฐำนกำรจัดสรรทรัพยำกรสนับสนุนกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และ
พัฒนำเทคโนโลยี
5. ข้อมูลหรือหลักฐำนกำรพัฒนำอำจำรย์ใ ห้มีสมรรถนะในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด
และพัฒนำเทคโนโลยี
6. แผนบูรณำกำรกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีเข้ำกับกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. จำนวนโครงกำรหรือกิจกรรม ที่มีกำรนำควำมรู้ประสบกำรณ์จำกกำรปรับแปลง
ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
8. รำยงำนผลกำรประเมินสัมฤทธิผลของกำรเชื่อมโยงกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และ
พัฒนำเทคโนโลยีกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน

:
1. มีกำรจัดทำนโยบำย แผนกลยุทธ์ และแผนงำนของกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และ
พัฒนำเทคโนโลยี
2. มีกำรดำเนินงำนตำมแผนที่กำหนด
3. มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
4. มีกำรนำผลกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
5. มีกำรจัดทำแผนกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำ
เทคโนโลยีเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน หรือกำรวิจัย หรือกำรบริกำรวิชำกำร หรือ
กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. มี ก ำรประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลและน ำผลกำรประเมิ น ไปพิ จ ำรณำปรั บ ปรุ ง ควำม
เชื่อมโยง ของมหำวิทยำลัย และบูรณำกำรระหว่ำงกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และ
พัฒนำเทคโนโลยีกับภำรกิจอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัย

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
แหล่งที่มา
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คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 - 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
ครบทุกข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2

:

ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีส่วนร่วมในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด
และพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมต่ออำจำรย์ประจำ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนำเข้ำ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
อำจำรย์ พึง มี ภ ำระงำนด้ ำ นกำรปรั บแปลง ถ่ ำยทอด และพัฒ นำ
เทคโนโลยีและดำเนินงำนตำมภำระงำนที่มหำวิทยำลัยกำหนด โดยมหำวิทยำลัยสร้ำงระบบจูงใจให้
อำจำรย์สนใจให้บริกำรกำรปรับแปลง ถ่ ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนให้อำจำรย์
ให้บริกำรกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี จัดหำกิจกรรมหรือโครงกำรกำรปรับแปลง
ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี และมีกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และ
พัฒนำเทคโนโลยี
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐำนและเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กำร
นับจำนวนอำจำรย์ที่มีส่ว นร่วมในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีจะไม่นับซ้ำ แม้ว่ำ
อำจำรย์ท่ำนนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงกำรกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีของ
มหำวิทยำลัยหลำยกิจกรรมหรือหลำยโครงกำร และสำมำรถนับอำจำรย์ประจำที่ ลำศึกษำต่อได้ด้วย
ดังนั้น ตัวเปรียบเทียบจึงเป็นจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ
สูตรการคานวณ :
จำนวนอำจำรย์ประจำที่มีส่วนร่วมในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด ให้นับรวมอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
อยู่ระหว่ำงร้อยละ
1 - 19
แหล่งที่มา
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คะแนน 2
ร้อยละ 20 - 24

คะแนน 3
ร้อยละ 25 - 29
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คะแนน 4
คะแนน 5
ร้อยละ 30 - 34 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
ร้อยละ 35

ตัวบ่งชี้ที่ 11.3

:

ร้ อยละของกิจกรรมหรื อโครงกำรกำรปรับแปลง ถ่ ำยทอด และ
พัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมต่ออำจำรย์ประจำ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ตัวบ่งชี้นี้ต้องกำรวัดจำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรที่มหำวิทยำลัยได้
จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรกำรปรั บ แปลง ถ่ ำ ยทอด และพั ฒ นำเทคโนโลยี แ ก่ สั ง คมและชุ ม ชนหรื อ เพื่ อ
ตอบสนองควำมต้อ งกำรของสั ง คม ชุม ชนต่ อจ ำนวนอำจำรย์ ประจำ กำรนั บจ ำนวนกิ จกรรมหรื อ
โครงกำรกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีให้นับเฉพำะโครงกำร หรือในกรณีที่โครงกำรได้
ระบุ กิ จ กรรมไว้ ชั ด เจน ให้ นั บ กิ จ กรรมแทนโครงกำรได้ แต่ ทั้ ง นี้ ทุ ก กิ จ กรรมต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์
งบประมำณ ระยะเวลำ กลุ่ มเข้ำรั บ บริกำรและผลกำรประเมินกิจกรรม สำมำรถนับซ้ำได้ ถ้ำเป็น
โครงกำรหรือกิจกรรมที่ดำเนินกำรกับกลุ่มคนที่แตกต่ำงกัน
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐำนและเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง (กำรนับ
จำนวนอำจำรย์ประจำให้นับเฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริง)
หมายเหตุ : กำรนับจำนวน หำกโครงกำรใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงกำร ให้สำมำรถ
นับกิจกรรมย่อยแทนกำรนับโครงกำรได้
สูตรการคานวณ :
กิจกรรมหรือโครงกำรกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด ไม่นับรวมอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
อยู่ระหว่ำงร้อยละ
10 - 19

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร้อยละ 20 - 29 ร้อยละ 30 - 39 ร้อยละ 40 - 49 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
ร้อยละ 50

แหล่งที่มา : ฝ่ำยพัฒนำ/ เทคโนธำนี
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.4

:

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด
และพัฒนำเทคโนโลยี

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล :

ปีกำรศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
กำรบริกำรในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี เป็นกำร
ตอบสนองและแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือเป็นบทบำทของมหำวิทยำลัยตำมหลักกำรสำกลของ
กำรอุดมศึกษำ กำรตอบสนองดังกล่ำวจะมีคุณภำพมำกน้อยเพียงใด สำมำรถสะท้อนได้จำกควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร ทั้งประชำชน ผู้มำรับบริกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน เทคโนธำนี
เก็บข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ รั บบริ กำรในกำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒ นำเทคโนโลยี โดยใช้
แบบสอบถำมถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี จำกนั้น
นำควำมคิดเห็นมำคิดคะแนนเฉลี่ย
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐำนและรำยงำนผลสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรใน
กำรปรับแปลง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี
สูตรการคานวณ :
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย ให้นำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจเป็น
รำยโครงกำร/กิจกรรม มำคำนวณเป็
นภำพรวม โดยใช้สมกำรดังนี้
p
ควำมพึงพอใจ =

xn
i 1
p

i i

n
i 1

i

= ค่ำเฉลี่ยโครงกำร/กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5)
n i = จำนวนคนที่ตอบแบบสอบถำมของโครงกำร/กิจกรรมที่ i
i
= 1 ถึง p
p = จำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด

xi

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
2.00 - 2.49

คะแนน 2
2.50 - 2.99

คะแนน 3
3.00 - 3.49

คะแนน 4
3.50 - 3.99

หมายเหตุ : หำกได้ต่ำกว่ำ 2.00 ได้คะแนน 0
แหล่งที่มา : ฝ่ำยพัฒนำ/ เทคโนธำนี
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คะแนน 5
4.00 ขึ้นไป

