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สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คํานํา
มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพใหม โดยใชตัวบงชี้ของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)ที่ พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ใช กั บ ทุ ก
มหาวิ ท ยาลั ย และให ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การตามตั ว บ ง ชี้ ดั ง กล า ว และ
มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายใหทุกหนวยงานทําการประกันคุณภาพภายในของ
หนวยงานตามตัวบงชี้ดังกลาว
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานขึ้นอันประกอบดวยขอมูล ภาพรวมของสํานักวิชา การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชาที่มีองคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัว
บงชี้จํานวน 44 ตัวบงชี้ ที่ครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมมิติการ
บริหารจัดการ(BSC) สํานักวิชาจึงหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการดําเนินการประกันคุ ณภาพการศึกษา
ภายในหนวยงานตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยและ สกอ. กําหนด

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเวทย นิงสานนท)

คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 ภาพรวมของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. ประวัติความเปนมา
2. ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา
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บทที่ 1
ภาพรวมของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อมุง
ที่จะสรางและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เนนจัดการศึกษาระดับสูง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองความตองการผลผลิตทางดานกําลังคนที่มีความรูดาน
เทคโนโลยีของประเทศไทย ยิ่งไปกวานั้นพันธกิจพิเศษอีกอยางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้ง
เปาไว คือการถายทอดและปรับแปลงเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งการวิจัยคนควาและพัฒนาเพิ่มมาก
ขึ้น โดยไมเพียงแตการพัฒนาระดับทองถิ่นเทานั้น แตยังมุงเนนการพึ่งพาตนเองทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดตั้งขึ้นในป 2536 เพื่อใหการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรโดยเนนการพัฒนาดานการเกษตรอุตสาหกรรม ในแผนที่วางไวคือการมุงไปสู
การเกษตรแบบ Precision agriculture ที่จะนําไปสูการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่เนนการตรวจวัด
และวิเคราะหกระบวนการผลิตอยางละเอียด เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ดวยตนทุนที่ต่ําที่สุด
ดวยเปาหมายที่ตั้งไว สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดหลักสูตรของสํานักวิชาเนนหนักใน
สองดานคือ เนนความสําคัญดานวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตรและ
ดานวิทยาศาสตรทันสมัยและเนนใหบัณฑิตไดมีความรูและความสามารถในการเปนผูประกอบการ
ไมใชเพียงแคเปนพนักงานเหมือนในอดีต สิ่งที่เนนขางตนจะเปนแนวทางใหบัณฑิตประสบความสําเร็จ
ในชีวิตและสรางประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติตอไป
2. ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา
•

ปณิธาน

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มุงมั่นเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
โดยเนนการนําองคความรูและนวัตกรรมใหมไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
•

วิสัยทัศน

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มุงผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร ใหมีภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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•

ภารกิจ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีภารกิจหลัก 5 ประการ ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการในการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและคนควาเพื่อสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการนําผลการวิจัย
และพัฒนาไปใชในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหประเทศไทยพึ่งพา ตนเองทาง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาไดมากขึ้น
4. ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
5. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่น
โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

•

ยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีแผนพัฒนา ระยะที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 สํานักวิชาซึ่งเปน
หนวยงานยอยของมหาวิทยาลัย จึงใชยุทธศาสตรการพัฒนาเดียวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี โดยมียุทธศาสตร 5 ประการ ไดแก
1. ขยายตัวอยางระมัดระวัง โดยใหความสําคัญกับการดําเนินการในสวนที่มหาวิทยาลัยสามารถ
ทําไดดีที่สุดกอน หรือเปนสวนที่หนวยงานอื่นไมสามารถทําไดหรือทําไดไมเพียงพอ และมี
ความตองการสูงในชวง พ.ศ. 2550 - 2554
2. ระดมทรัพยากรและสรรพกําลังที่มหาวิทยาลัยมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในทุก
ภารกิจรวมทั้งการสรรหาเพิ่มเติมใหเพียงพอ
3. สรางขอไดเปรียบในการแขงขันในดานการสอน
การวิจัย
การสรางนวัตกรรมและ
องคประกอบคุณภาพ โดยเนนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหการกระทําภารกิจ
ทุกดานเกิดความเปนเลิศและแขงขันไดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. รักษาจุดแข็ง ขอดีที่มีอยู และพัฒนาอยางตอเนื่อง บริหารจัดการดวยความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
5. สรางความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อการพึ่งพาตนเอง
โดยพัฒนาขีด
ความสามารถในการใหบริการดานตาง
ๆ
สรางเครือขายเพื่อสนับสนุนการวิจัย
สนับสนุนการสรางและจัดการทรัพยสินทางปญญา และเปนที่พึ่งทางวิชาการของทองถิ่น
และชุมชน โดยการขยายการใหบริการวิชาการในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
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•

การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิตในการจัดรายวิชาในหลักสูตรการศึกษา
และไดเปดสอน
หลักสูตรตาง ๆ โดยใชระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ แบงเปน 3 ภาคการศึกษา ๆ ละ 13 สัปดาห ทั้งนี้
เพื่อใชเวลาเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหสามารถจัดสหกิจศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่ใหนักศึกษาใชเวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการได
เต็มที่ และมีเวลาวางที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
•

โครงสรางองคกรและการบริหารงาน

สํานักวิชามีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุด มีคณะกรรมการประจําสํานักวิชาทําหนาที่พิจารณา
ดําเนินการดานบริหาร และวิชาการของสํานักวิชา และมีการบริหารจัดการที่ใชระบบบริหารแบบ “รวม
บริการ ประสานภารกิจ” ประกอบดวย สํานักงานคณบดี ทําหนาที่ใหบริการดานการธุรการของสํานักวิชา
มีสาขาวิชา 4 สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ทําหนาที่ เพื่อบริหารจัดการดานวิชาการและ
การผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีสถานวิจัยเพื่อประสานงานการวิจัยของสํานัก
วิชา และมีฟารมมหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่เปนหนวยวิสาหกิจโดยเปนหนวยงานจัดหารายไดและ
ดําเนินการเชิงธุรกิจหรือแบบพึ่งตนเอง และมีหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนของสํานักวิชาดวย ดัง
มีโครงสรางการจัดองคกรของสํานักวิชา ดังนี้
โครงสรางองคกร
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
คณบดี

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

ฟารม
มหาวิทยาลัย

สถานวิจัยสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดใหความสําคัญอยางยิ่งใน
เรื่องคุณภาพการศึกษา โดยมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกระบวนการการจั ดการศึก ษาที่ได
มาตรฐาน ซึ่งกําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สํานักวิชาไดยึดนโยบายและแนวปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มี
การแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําสํานักวิชา ทําหนาที่ดําเนินการในเรื่องนี้
เปนการเพาะ โดยคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําสํานักวิชาประกอบดวย
1. ผูชว ยศาสตราจารย น.สพ. ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน ประธานคณะทํางาน
2. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.มารินา เกตุทตั -คารนส
คณะทํางาน
3. อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
คณะทํางาน
4. อาจารย ดร.รัชฏาพร อุน ศิวิไลย
คณะทํางาน
5. อาจารย ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
คณะทํางาน
6. นายบุญชวย บุญมี
คณะทํางาน
7. หัวหนาฝายบริการการเรียนการสอนและวิจัย
คณะทํางาน
8. หัวหนาสํานักงานคณบดี
เลขานุการคณะทํางาน
กระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชา
1. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานโดยการพัฒนาตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ที่มหี ลักการสําคัญคือ
1. เปนตัวบงชี้ที่มีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวา
ดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2546
2. เปนตัวบงชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทัง้ สอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
3. เปนตัวบงชี้ที่สามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ สําหรับตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการจะกําหนด
แนวปฏิบัติท่ดี พี รอมทัง้ เสนอแนะตัวอยางแนวทางการพัฒนาไวดวย
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4. เปนตัวบงชีท้ ี่มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทัง้ 4 ดาน คือ ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม
5. กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 3 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 3 โดยมี
ความหมายดังนี้
คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวนและต่ํากวา
มาตรฐานที่ควรจะเปน หรือผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน
คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับที่ยอมรับได
และใกลเคียงกับมาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน
คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดครบถวนเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด หรือมีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน
ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน
ไมถึงเกณฑการประเมินคะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0
ในปการศึกษา 2550 สํานักวิชาไดใชตัวบงชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบงชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ผนวกรวมตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 4 ตัวบงชี้
รวมองคประกอบคุณภาพทั้งหมด 9 ดาน 44 ตัวบงชี้ โดยสรุปดังนี้
องคประกอบ/ ตัวบงชี้
ชนิดของตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ผลผลิต
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
ปจจัยนําเขา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
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หมายเหตุ

ตัวบงชี้ที่ 2.5

ตัวบงชี้ที่ 2.6

ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 2.9
ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11
ตัวบงชี้ที่ 2.12

ตัวบงชี้ที่ 2.13

ตัวบงชี้ที่ 2.14

ตัวบงชี้ที่ 2.15
ตัวบงชี้ที่ 2.16
QA-Book-2.doc

องคประกอบ/ ตัวบงชี้
สัดสวนของอาจารยประจําทีม่ ีวุฒปิ ริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา
สัดสวนของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย
มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึง่ มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาตอรุน
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรตอรุน
คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา
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ชนิดของตัวบงชี้
ปจจัยนําเขา

หมายเหตุ

ปจจัยนําเขา

กระบวนการ
กระบวนการ
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต

ปจจัยนําเขา

ผลผลิต

ตัวบงชี้ของ มทส

ผลผลิต

ตัวบงชี้ของ มทส

ผลผลิต

ตัวบงชี้ของ มทส

องคประกอบ/ ตัวบงชี้
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา
ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา
ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 4.6 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับได
ในศาสตรนั้น ๆ และมี peer review ตอ
อาจารยประจําทุกระดับ
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก
สังคมตามเปาหมายของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ สี วนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
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หมายเหตุ

กระบวนการ
กระบวนการ

กระบวนการ
กระบวนการ
ปจจัยนําเขา

ผลผลิต

ผลผลิต

ผลผลิต

กระบวนการ
ปจจัยนําเขา

ตัวบงชี้ของมทส

ตัวบงชี้ที่ 5.3

ตัวบงชี้ที่ 5.4

องคประกอบ/ ตัวบงชี้
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา
รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย
ประจํา
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันได ในระดับสากล
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานักวิชา
ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจยั
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สํานักวิชา
ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
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ชนิดของตัวบงชี้

ผลผลิต

ผลผลิต
กระบวนการ

กระบวนการ

กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ

ปจจัยนําเขา
ผลผลิต

ผลผลิต

กระบวนการ
ผลผลิต

หมายเหตุ

องคประกอบ/ ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจา ย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.3

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบงชี้

หมายเหตุ

กระบวนการ

กระบวนการ

กระบวนการ
ผลผลิต

2. คณะทํางานเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวบงชี้ของหนวยงานจากสาขาวิชาสําหรับจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงาน
3. การเขียนรายงาน ประกอบดวยขอมูล
3.1 ภาพรวมของหนวยงาน
3.2 ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามตัวบงชี้
3.3 สรุปจุดเดน - แนวทางการเสริมจุดเดน และจุดดอย – ขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาตามตัวบงชี้ โดยอาจเพิม่ เติมขอมูลที่ไดจากการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหนวยงานมาประกอบดวย
3.4 ขอมูลอางอิงตองการนําเสนอประกอบการรายงาน (ภาคผนวก)
4. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทําใหหนวยงานไดทราบถึงสถานะของ
ตนเองวามีจุดเดน - จุดดอย อยางไรบาง และนําผลที่ไดไปพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานตอไป
5. หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเองใหฝายวิชาการเพื่อจัดทํารายงานในภาพรวม
ระดับมหาวิทยาลัย
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องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
หลักการ
สํานักวิชามีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ที่ไดกําหนดมาตั้งแตเริ่มตั้งสํานักวิชา
และอาจปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจน ใหสมาชิกทุกกลุมในสํานัก
วิชาไดรับทราบทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน
ผูใชบริการและสังคมโดยรวม ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ควรสอดคลองกันและเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน สนับสนุนภารกิจหลักของสํานักวิชาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) และ สํานักวิชาจะตองจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให บ รรลุ ป รัช ญา ปณิ ธ าน และวั ตถุ ป ระสงคข องสํ า นัก วิ ช าและให
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ประเทศและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
7. หลักการอุดมศึกษา
8. ยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ตัวบงชี้
จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุ ทธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ใหครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : สํานักวิชามีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดานตอง
คํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมถึงยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ ดังนั้น
ในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินงานของสํานักวิชา จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ
ที่เกีย่ วของที่ระบุขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทัง้ นี้ เพือ่ ใหการดําเนินงานของสํานักวิชา
เปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางทีถ่ ูกตองเหมาะสมและเปนทีย่ อมรับของสังคม
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของ
สํานักวิชา หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรของชาติในดานตาง ๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมาย
(target) ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปน
ประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานตอผูบริหารระดับสํานักวิชาและตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชา
3. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
(goal) เปาหมาย (target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
4. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธ
และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. ปรัชญาหรือปณิธานของสํานักวิชา
2. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักวิชา
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสํานักวิชามีกลไกการดําเนินงานเพื่อกําหนด
ปรัชญา หรือปณิธาน กลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักวิชา
4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธกับ
ภารกิจหลักของสํานักวิชา หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ
ได แ ก ด า นการเรี ย นการสอน ด า นการวิ จั ย ด า นการบริ ก ารวิ ช าการ และด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักวิชา
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา สํานักวิชามีการรายงานการ
ดําเนินงานตัวบงชี้นี้ตอผูบริหารระดับสํานักวิชาและตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสํานักวิชา ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กาํ หนด
ชนิดตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : พิจารณาจากระดั บความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของสํานักวิชา โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดานมาตรฐาน
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ด า นงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ด า นการบริ ก ารวิ ช าการ ด า นงานอนุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรม
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกีย่ วของดังนี้
1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัตงิ านในรอบปงบประมาณ
เปาหมายในแตละตัวบงชี้และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป
2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้และความเชื่อถือ
ไดของขอมูลที่ไดรับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล
2.3 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสํานักวิชา
หมายเหตุ

การคิดรอยละตัวบงชีน้ ี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทัง้ หมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
หลักการ
การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีความรูในวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของ
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการกําหนด
ปจจัยปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลัง
ของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งองคกรภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้ยังตองมีการวางระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
3. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications
Framework for Higher Education) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ตัวบงชี้
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จํานวน 13 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
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2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน
2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป
2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สาํ เร็จการศึกษาในรอบ 5 ป
ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ตัวบงชี้ที่ 2.1

:

ชนิดของตัวบงชี้ :

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : สํานักวิชามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและ
ความพรอมของสํานักวิชา ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของ
สังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. สํานักวิชามีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมหรือปดหลักสูตรเดิมให
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักวิชา ตลอดจนสอดคลองกับกรอบความตองการของ
ผูใชบัณฑิตและสังคมสวนรวม ทั้งนี้โดยกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไวในแผนการ
ผลิตบัณฑิตของสํานักวิชา
2. สํานักวิชามีการจัดเตรียมความพรอมกอนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม
ให อยางนอยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. สํานักวิชาจัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้ ไดแก การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงค
หลักสูตร การบริหารกิจการของหลักสูตร การดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การประเมินและ
พัฒนาหลักสูตร การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการใชระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร
4. มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับตาง ๆ ประจํา
ทุกปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครบทุกขอ รอยละของ
บัณฑิตที่ผลิตไดตรงตามแผน รอยละของบัณฑิตทีท่ ํางานตรงสาขา ทั้งนี้ เพื่อนํามาปรับปรุงการ
บริหารกิจการหลักสูตรกอนรับนักศึกษารุนใหม
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสํานักวิชามีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบ
และกลไกในการพั ฒ นาบริ ห ารหลั ก สู ต รให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร โดยคํ า นึ ง ถึ ง
วิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียน
การสอน
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต ภาวะการมีงานทําและการทํางาน
ตรงสาขาของบัณฑิต
QA-Book-2.doc
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3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร
ทรั พ ยากรประกอบการเรี ย นการสอน การสนั บ สนุ น และการใหคํ า แนะนํ า นัก ศึก ษา และความ
ตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละ
ของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร
รอยละของบัณฑิตทีท่ ํางานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไป
ปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง
และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ นนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และ
ปริญญาเอก ) ที่เปดสอนมีจาํ นวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 1
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ ไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

1

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

การนับจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก)
หากหลักสูตรระดับปริญญาโทใด ๆ เปดสอนทั้ง แผน ก และแผน ข ใหนับเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน แผน ก เทานั้น หากหลักสูตรดังกลาวมีแตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ข จะไม
นับ
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 :

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน ตลอดจน การจัด
กระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความ
กระหายใครรูและตอสมรรถนะในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุม
เชิงปฏิบัตกิ าร จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมี
หองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
แนวปฏิบัติทดี่ ี :
1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้ง
มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้
การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-Based Learning : PBL) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual
Study) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) การสอนแบบเอส ไอ พี การเรียนรูแบบแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง (Self - Study) การเรียนรูจากการทํางาน (Work – Based Learning) การเรียนรูท ี่
เนนการวิจัยเพือ่ สรางองคความรู (Research – Based Learning) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการ
ตกผลึกทางปญญา (Crystal – Based Approach)
2. การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับ
อาจารย และระหวางนักศึกษากับนักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูอยางกระตือรือรน
3. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีม่ คี ุณภาพ แตยดื หยุนและหลากหลายสามารถ
ตอบสนองความตองการเรียนรูของผูเรียน ทั้งความยืดหยุนดานชวงเวลาเรียน และหรือดานตําแหนงและ
สถานที่เรียน และหรือดานวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และหรือดานอื่น ๆ
4. มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรู
ไดเต็มศักยภาพ
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. เอกสารหลักสูตร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมกระบวนการการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิ ว เตอร งบประมาณสนั บ สนุ น ตารางการเป ด ให บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาใช ห อ งสมุ ด และห อ ง
คอมพิวเตอรตอวัน
3. แฟมประวัตินักศึกษา ผลงานของนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู และหลักฐานการนําผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
5. สถิติขอมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน
จํานวนคณาจารยที่ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ จํานวนวิชาที่ทํา senior project
วิชาสัมมนาหรือวิชาที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง จํานวนชั่วโมงภาคสนาม
จํานวนโปรแกรมหรือรายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขาย
คอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน
6. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท ี่จัดให
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน
7. ผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพือ่ พัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผล
ไปใชพฒ
ั นาผูเรียน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทกุ
หลักสูตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีความยืดหยุน และหลากหลาย ที่จะสนองตอบ
ตอความตองการของผูเรียน
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูทจี่ ัดให
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
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6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร
7. มีระบบการปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนือ่ งทุก
หลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 :

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 19 ได ร ะบุ ถึ ง การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ใ ห ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู จ าก
ประสบการณจริง มีการเรียนรูจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สํานักวิชาจึงควรใหบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยจัดโครงการ
และกิจกรรมตางๆ ตั้งแตชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ชวยในการเรียนการสอน และการ
ฝกงาน ตลอดจนเรียนรูกรณีศึกษาตางๆ
แนวปฏิบัติทดี่ ี :
1. แสวงหาบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. จัดหลักสูตรทีท่ ันสมัย มีโครงสรางหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่
นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยรวมมือกับบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
3. ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภายนอกสํานักวิชา
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสว นรวมของบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การฝกงานและการปฏิบัติงานในองคกรภายนอก
2. แผนการสอนที่ระบุการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก
3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของโครงการหรือกิจกรรมในขอ 1
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนทีส่ งเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นาํ ไปใชใน
การปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กาํ หนดและไมกําหนดใน
หลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒหิ รือชุมชนภายนอกสํานักวิชาทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสว นรวมของบุคคล องคการ และ
ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ที่ 2.4 :

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
คําอธิบายตัวบงชี้ : การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะตอง
คํานึงถึง คือ สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชา
และลั กษณะการเรียนการสอนที่ ใช ดวย สัดสวนอาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกั บการ
วางแผนตาง ๆ อาทิ เปาหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผนอัตรากําลังและภาระงานอาจารย
รวมทั้งทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนตอการเรียนการสอน ตัวบงชี้นี้ตองการทราบสัดสวนของนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารอางอิงที่เกีย่ วของกับตัวบงชีน้ ี้ใหใช
ตัวเลขจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและตัวเลขนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ โดยปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรี
การปรับคาดังกลาวมีวิธกี ารดังที่ปรากฏในตารางและตัวอยางตอไปนี้ (ในตาราง
ดังกลาวประกอบดวยสองสวนคือ ตัวปรับคาและเกณฑมาตรฐานระหวางอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาในแตละกลุมสาขาวิชามาตรฐานสากล 1 (International Standard Classification of
Education : ISCED)

1

ดูเพิ่มเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม 2549)” สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ http:/www.onesqa.or.th
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ตาราง :

ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกับ
FTESระดับปริญญาตรี และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอ
จํานวนอาจารยประจํา
เกณฑมาตรฐานของ FTES
ตัวปรับคา
กลุมสาขาวิชา
(นําไปคูณกับคา FTES ระดับปริญญาตรีตอ จํานวน
อาจารยประจํา
ระดับบัณฑิตศึกษา)
เกษตรศาสตร
2
20 : 1
(สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
ตัวอยางในการปรับคานักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาเปนระดับปริญญาตรี
นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี
1. กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 X FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
(สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
สําหรับเกณฑมาตรฐานของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารย
ประจําในระดับสถาบันใหใชหลักเกณฑดงั นี้
(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุม
สาขาวิชา) x (FTES ของกลุม สาขาที่ 1) + (เกณฑมาตรฐาน
ของ FTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขาที่ 2) x (FTES
เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารย
ของกลุมสาขาที่ 2) + (เกณฑมาตรฐานของ FTES ของกลุม
ประจําของสํานักวิชา(เปนเกณฑคาเฉลี่ย
สาขาที.่ ...n) x (FTES ของกลุมสาขาที่....n)
ของสถาบัน โดยถวงน้าํ หนักดวยเกณฑ =
ผลรวมของ FTES ทุกกลุม สาขาวิชาของสํานักวิชา
จํานวน FTES ของแตละสาขา)
หมายเหตุ :
การหาคารอยละของความแตกตางระหวางจํานวน FTES ตออาจารยประจําของสถาบันกับ
เกณฑมาตรฐานเฉลีย่ ที่คาํ นวณขางตน
รอยละของความแตกตาง =
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
> +10% หรือ < -10 %
ของเกณฑมาตรฐาน
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จํานวน FTES ตออาจารยประจําของสํานักวิชา – เกณฑมาตรฐานเฉลีย่
X 100
เกณฑมาตรฐานเฉลีย่

คะแนน 2
6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)%
ของเกณฑมาตรฐาน
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คะแนน 3
(-5.99) -5.99 %
ของเกณฑมาตรฐาน

ตัวบงชี้ที่ 2.5 :

สัดสวนของอาจารยประจําทีม่ ีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้ :

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสํานักวิชาใน
การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู
ดังนั้น สัดสวนคุณวุฒิอาจารยจึงตองมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมทั้งหลักสูตรที่เปดสอนดวย
ซึ่งตัวบงชี้นี้จะแสดงใหเห็นถึงสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยประจําที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
พันธกิจของสํานักวิชา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํา รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ) และเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1 - 39 หรือ วุฒิ
ปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ
40-59 แต วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5
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คะแนน 2
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 40-59 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 60 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5
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คะแนน 3
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 60 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5

ตัวบงชี้ที่ 2.6 :

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

ชนิดของตัวบงชี้ :

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ
ที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในสํานักวิชาทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูใน
ศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและ
พัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารย
ตามพันธกิจของสํานักวิชา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ) และเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 1 – 44
หรือ ผูดํารงตําแหนงระดับ
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 45 - 69
แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30
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คะแนน 2
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 45 – 69 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 30
หรือ
1. . ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกันมากกวา
หรือเทากับรอยละ 70
และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 30
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คะแนน 3
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกันมากกวา
หรือเทากับ รอยละ70
และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวา รอยละ
30

ตัวบงชี้ที่ 2.7 :

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : สํานักวิชาพึงกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ อันแสดงถึงความมีเกียรติศักดิ์
แหงวิชาชีพ พรอมทั้งกําหนดกลไกที่จะกํากับดูแลใหคณาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้ง
มีมาตรการในการใหคุณใหโทษกับผลการปฏิบัติจรรยาบรรณของคณาจารย
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีการแตงตั้งคณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะห
เพื่อกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่เหมาะสมกับสํานักวิชา
2. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษรและไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาหรือที่ประชุมคณบดี
3. มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพรอมการเผยแพรให
คณาจารยสํานักวิชาทราบโดยทั่วกัน
4. มีระบบการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ในดานความสําเร็จ และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
5. มีการนําผลการกํากับติดตาม ประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณ
วิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสํานักวิชา
และหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสํานักวิชา
ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย เชน คําสัง่ แตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการกําหนดคูมือ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย การกํากับดูแล และประเมินผล กระบวนการสงเสริมและกํากับการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย กระบวนการติดตามประเมินผลและมาตรการสําหรับผูท ี่
ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
4. จํานวนคณาจารยที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. สํานักวิชามีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ตัวบงชี้ที่ 2.8 :

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : โดยที่การจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามหลักการของกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยจึงตองมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยู
ตลอดเวลา งานวิจัยประเภทนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่
กํ า หนด มี การจัด การเรี ย นการสอนที่ส นองความตอ งการจํา เปน ของผูเ รีย น ส ง เสริม ทัก ษะการ
แสวงหาความรูและการเรียนรู การสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะ
สงผลใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณคา นวัตกรรมเหลานี้อาจเปนเทคนิคการสอนใหม ๆ
แบบฝก สื่ออุปกรณ หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหม ๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติทดี่ ี :
1. สํานักวิชาพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. สํานักวิชาวางกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมใหม ๆ ตลอดเวลา
3. สํานักวิชาจัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. สํานักวิชาสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกสํานักวิชา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของสํานักวิชา และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของสํานักวิชา ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของ
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3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ กํากับดูแล
และประเมินผล กระบวนการสงเสริม กระบวนการติดตามประเมินผล ขอมูลการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุน เวทีเผยแพรผลงาน เครือขายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
4. จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเกีย่ วกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
5. ขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย เชน การ
จัดการเรียนการสอนแบบ e-learning การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
(misconceptions) ในรายวิชาตางๆ การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโมดูล การสอนแบบ problem based learning แบบ research-based learning
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุน ใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ
ในดานการเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
4. มีผลงานวิจยั ดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร
ผลงานวิจยั ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทัง้ ภายในและภายนอก
สํานักวิชา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ที่ 2.9 :

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรจะมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของการผลิตบัณฑิตไวอยางชัดแจง อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิต ความรูความเชี่ยวชาญ
และทักษะในการประกอบอาชีพ ตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้ที่สะทอนใหเห็นวาวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ของหลักสูตรของสํานักวิชาบรรลุวัตถุประสงคหรือไมอยางไร รวมทั้งสะทอนคุณภาพของบัณฑิตดวย
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักสูตรอางอิงที่เกี่ยวของ อาทิ :
เอกสารหลักฐานการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษา จําแนกเปน
- จํานวนบัณฑิตทั้งหมด (นับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น )
- จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําพรอมเงินเดือนเริ่มตนหรือรายไดประจําจาก
การเปนผูประกอบการ
- ขอมูลบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียน
ในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ ที่ได งานทํา หรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยไมนับ
รวมผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได สําหรับการนับจํานวนผูที่มีงาน
ทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยน
งานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับผูที่มีงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยู
แลว
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 59
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คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79
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คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ตัวบงชี้ที่ 2.10 :

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาไดหลายประการ อาทิ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีเ่ ห็นไดอยางชัดแจงเชิงประจักษ การไดงานทําในระยะเวลาที่สมควร การ
ไดรับการยอมรับจากสังคม การไดงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ การไดรับ
เงินเดือนตรงตามคุณวุฒหิ รือสูงกวาคุณวุฒิก็ถือเปนตัวบงชี้หนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตดวย
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกีย่ วของดังที่ระบุ
ไวในตัวบงชี้ที่ 2.9
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ ก.พ.
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คะแนน 2
รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ ก.พ.
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คะแนน 3
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ.

ตัวบงชี้ที่ 2.11 :

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใ ชบัณฑิต

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูป ระกอบการ และผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันถือเปนตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิตและการตอบสนองความ
ตองการของสังคม โดยทัว่ ไปแลวการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3
ดานที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก ความรูค วามสามารถทางวิชาการ
ตามลักษณะงานในสาขานัน้ ๆ ความรูความสามารถพืน้ ฐานที่สง ผลตอการทํางาน และคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพโดยอยางนอยตองเก็บขอมูลในรอบการพัฒนาหลักสูตร โดยระดับ
ความพึงพอใจใหสํารวจโดยใชคะแนน 5 ระดับ
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต โดยเปนคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ที่ไดจาก
การประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวย ตั้งแต 1 - 3 ป ทั้งนี้ การประเมินตองครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ไดแก
ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอ
การทํางาน และคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49

QA-Book-2.doc

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49
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คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

ตัวบงชี้ที่ 2.12 :

รอยละของนักศึกษาปจจุบนั และศิษยเกาทีส่ ําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป
ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ :
เจตนารมณและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับลวนมีหลักการ
สํา คั ญเพื่ อพั ฒ นาผู เ รี ย นใหเ ปน บุ ค คลที่มี ค วามสมบูร ณพ รอ มทั้ง ดา นรา งกาย จิ ตใจ มีค วามรู
ความสามารถในเชิง วิชาการและหรือวิชาชีพ มีคุ ณธรรมจริยธรรม และเปาหมายสู งสุด คือ ให
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
เปาหมายดังกลาว สํานักวิชาพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งสิ่งแวดลอมตาง ๆ ใหผูเรียน
ได พั ฒ นาตนเองอย า งเต็ ม ศั ก ยภาพและสอดคล อ งกั บ ความสนใจและความถนั ด ของผู เ รี ย น
สัมฤทธิผลจากการดําเนินการดังกลาวสะทอนไดจากคุณภาพของนักศึกษาและศิษยเกาในเรื่องของ
การไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ไดแก
จํ า นวนและชื่ อ นั ก ศึ ก ษาและหรื อศิ ษ ย เ ก า ที่ ได รั บ รางวั ลหรื อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย อ งในด า น
วิชาการวิชาชีพ (รวมถึงรางวัลผลงานวิทยานิพนธ) ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานกีฬาและสุขภาพ
ดานศิลปวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม โดยเปนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่มีลายลักษณ
อักษรปรากฏ ทั้งนี้ ใหนับรางวัลที่ไดรับในรอบปปจจุบันจากนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาที่ผานมา การนับรางวัลสามารถนับไดทั้งรางวัลของนักศึกษาภาค
ปกติและนักศึกษาภาคพิเศษทุกระดับการศึกษา และหากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลาย
สถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได และการนับสามารถนับซ้ําไดหากนักศึกษา
หรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง
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หมายเหตุ : การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

• สวนเกณฑคะแนน 3 ขอ 2 คํานวณมาจาก

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ
รางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030
และ
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกา
ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจยั และหรือ
วิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับ 0.060
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แต
ไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2
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ตัวบงชี้ที่ 2.13 :

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ชนิดของตัวบงชี้ :

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้ : หนาที่สําคัญประการหนึ่งของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย คือ
การฝกนักวิจัยภายใตการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้ โดยทําหนาที่ควบคุม
วิทยานิพนธของนักศึกษาที่รับเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมวิจัยของคณาจารย ตัวบงชี้นี้นอกจาก
แสดงถึงการมีสวนรวมในงานวิจัยของอาจารยประจําแลว ยังแสดงถึงการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับงานวิจัยซึ่งเปนวิธีการฝกฝนนักวิจัยรุนใหมอยางมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกีย่ วของ สําหรับ
การนับจํานวนใหใชหลักเกณฑดังนี้
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ต ามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทุกหลักสูตร โดยนับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง
2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่
ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรของสํานักวิชา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 50 – รอยละ 69
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คะแนน 2
รอยละ 70 – รอยละ 89
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คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 90

ตัวบงชี้ที่ 2.14 :

รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาตอรุน
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : จํานวนนักศึกษาที่พนสถานภาพนักศึกษานับตั้งแตแรกเขาสาขาวิชาจนถึง
สิ้นภาค 3 ในปที่ทําการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดูถึงประสิทธิผลในการใหความชวยเหลือ
สนับสนุนดานวิชาการที่ทางสํานักวิชาใหกับนักศึกษา และอาจชี้ถึงคุณภาพการเรียนการสอน
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกีย่ วของ ดังนี้
1. จํานวนนักศึกษาที่พน สถานภาพนักศึกษานับตัง้ แตแรกเขาสาขาวิชาจนถึงสิน้ ภาค
3 ในปทที่ ําการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา
หมายเหตุ :
การคิดรอยละของตัวบงชีน้ ี้ คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาทีพ่ น สถานภาพนักศึกษานับตั้งแตแรกเขาสาขาวิชา
จนถึงสิ้นภาค 3 ในปทที่ ําการประกันคุณภาพการศึกษา
X 100
จํานวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา
นักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา = นักศึกษาแรกเขาของสาขาวิชา +นักศึกษายายเขา - นักศึกษาโอนออก
ณ ภาคการศึกษาที่นกั ศึกษารุนปการศึกษานัน้ ๆ จบการศึกษา
เชน ทําการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2550 ใชนักศึกษาปริญญาตรี รุนปการศึกษา
2547 ที่พนสถานภาพนับตั้งแตแรกเขาสาขาวิชาจนสิน้ ภาค 3/2550
ระดับบัณฑิตศึกษา การนับจํานวนนักศึกษาพนสถานภาพ ใหนบั ยอนหลังตามระยะเวลา
ศึกษาตามเกณฑ สกอ. ในแตละระดับ คือ
- ระดับปริญญาโท 5 ป
- ระดับปริญญาเอก 6 ป
เกณฑการประเมิน :
ก. ระดับปริญญาตรี
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30
รอยละ 10 - รอยละ 29
นอยกวารอยละ 10
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนน 1
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30
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คะแนน 2
รอยละ 10 - รอยละ 29
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คะแนน 3
นอยกวารอยละ 10

ตัวบงชี้ที่ 2.15 :

รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตรตอรุน

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 3 ในปที่ทําการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดูถึงประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา
และประสิทธิผลของการสนับสนุนนักศึกษา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกีย่ วของ ดังนี้
1. จํานวนนักศึกษารุนที่สําเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 3 ในปที่ทาํ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา
หมายเหตุ :
การคิดรอยละของตัวบงชีน้ ี้ คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษารุนที่สําเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 3
ในปทที่ ําการประกันคุณภาพการศึกษา
จํานวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา

X 100

นักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา = นักศึกษาแรกเขาของสาขาวิชา +นักศึกษายายเขา - นักศึกษาโอนออก
ณ ภาคการศึกษาที่นกั ศึกษารุนปการศึกษานัน้ ๆ จบการศึกษา
เชน ทําการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549 ใชนักศึกษา ปริญญาตรี รุนปการศึกษา
2546 ที่สําเร็จการศึกษา นับจนสิ้นภาค 3/2549
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
นอยกวารอยละ 40
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คะแนน 2
รอยละ 40 - รอยละ 69
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คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 70

ตัวบงชี้ที่ 2.16 :

คะแนนเฉลีย่ สะสมตอปของนักศึกษา
ก. ระดับปริญญาตรี
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : คาเฉลี่ยแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษา โดยเฉลี่ยจาก
แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษาทุกคน แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา เพื่อชี้ใหเห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีผลตอคุณภาพ
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกีย่ วของ ดังนี้
1. ผลรวมแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคน
2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
หมายเหตุ :
การคิดสัดสวนของตัวบงชีน้ ี้ คํานวณมาจาก
ผลรวมแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคน
จํานวนนักศึกษาทัง้ หมด
เกณฑการประเมิน :
ก. ระดับปริญญาตรี
คะแนน 1
ต่ํากวา 2.25

คะแนน 2
2.25 - 2.75

คะแนน 3
สูงกวา 2.75

คะแนน 2
3.25 - 3.75

คะแนน 3
สูงกวา 3.75

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนน 1
ต่ํากวา 3.25
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
หลักการ
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน
สงเสริมเพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัด
ขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกาซึ่งสถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
นักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับ
การสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา
ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก ความรู ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร และการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานกิจการนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications
Framework for Higher Education) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้
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จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 :

มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : ตั ว บ ง ชี้ นี้ ต อ งการวั ด ความครบถ ว นของการบริ ก ารที่ ส ถาบั น จั ด ให กั บ
นักศึกษาและศิษยเกา สถาบันตองใหบริการแกนักศึกษาในกิจกรรมตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก (1)
การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน การจัดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การ
บริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ (2) การบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพักนักศึกษา สภาพแวดลอม หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย
บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร (3) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา (4)
การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลง
ทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (5) การจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตาง ๆ
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. สํารวจความตองการจําเปน (needs assessment) ของนักศึกษาปที่ 1
2. จัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษา เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ คอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยการเรียนรู
และสื่อการเรียน เปนตน
3. จัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน
หอพัก สภาพแวดลอมในสถาบัน สภาพหองเรียน สถานที่ออกกําลังกายและบริการอนามัย เปนตน
4. จัดบริการดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งเกี่ยวของและไม
เกี่ยวของกับวิชาการ
5. จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา
เชน ทุนกูยืมการศึกษา การบริการจัดหางาน แหลงทุนศึกษาตอ เปนตน
6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. ประเมินคุณภาพของการใหบริการเปนประจําทุกป เพื่อนําไปพัฒนา
การบริการ
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการ
จัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาใน 5 เรื่อง ไดแก บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรู บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต บริการใหคําปรึกษา บริการ
แหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา และโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา ดังตอไปนี้
1. เอกสารหรือหลักฐานการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา
3. หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดบริการใหแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา ไดแก ประกาศ แผนพับ การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ หรือ website ของสถาบัน
4. ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อการสืบคนขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุด หรือจัดใหบริการแกนักศึกษา
5. หลักฐานโครงการความรวมมือของสถาบันกับองคกรตาง ๆ ในการพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
6. ขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาและศิษยเกาจากฝายกิจการ
นักศึกษาของคณะและสถาบัน
7. รายชื่อหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการที่แตละหนวยจัดบริการ
แกนักศึกษาและศิษยเกา
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับการ
บริการที่ไดรับ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สง เสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทัง้ 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก
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42

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ที่ 3.2 :

ชนิดของตัวบงชี้ :

มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : ตัวบงชี้นี้ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสม
และครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดย
องคการนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ
รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก
(1) ความรู (2) ทักษะการคิด (3) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4)
ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร และ (5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
แนวปฏิบัติทดี่ ี :
1. มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ทั้งโดยสถาบันและ
โดยองค ก ารนั ก ศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น แ ละคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ต ลอดจน
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา
2. มีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบถวนอยางนอยใน
กิจกรรมตอไปนี้
2.1 กิจกรรมวิชาการ
2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
2.4 กิจกรรมนันทนาการ
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่
ดําเนินการ โดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษาตอผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกสิ้นป
การศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวา สถาบันมีการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค อาทิ
1. คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานเพื่อทํา
หนาที่กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา จําแนกตามประเภท
กิจกรรม อาทิ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการ
สงเสริมงานกิจการนักศึกษาของสถาบัน
5. คูมือนักศึกษาจากฝายกิจกรรมนักศึกษา
6. เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งที่จัดโดยสถาบัน
และองคการนักศึกษา
7. เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสยั ทัศนของ
สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุก
ประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งทีจ่ ัดโดย
สถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

องคประกอบที่ 4 การวิจยั
หลักการ
สถาบั น อุ ดมศึ ก ษาแต ล ะแหง อาจมีจุด เนน ในเรื่อ งการวิจั ย ที่ แ ตกต า งกัน ขึ้ น กั บ
สภาพแวดลอมและความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธ
กิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการ
ในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหได
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน
จําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญสามประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมใน
การวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของ
สถาบัน 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยาง
กวางขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
4. ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
5. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ตัวบงชี้
จํานวน 5 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสํานักวิชา
จํานวนอาจารยประจํา
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบี ย นทรั พ ย สิน ทางป ญ ญา หรื อนํ า ไปใชป ระโยชน ทั้ง ในระดั บ ชาติแ ละ
ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
4.6 จํานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพในวารสารทีย่ อมรับไดในศาสตรนั้น ๆ และ
มี peer review ตออาจารยประจําทุกระดับ
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 :

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : สํานักวิชาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุน
วิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญ
และกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มี ร ะบบบริ ห ารงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ที่ ส ง เสริ ม การบู ร ณาการและ
สอดคลองไปในแนวเดียวกันกับภารกิจดานอื่นสํานักวิชา เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตาม
แผนของสถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคอยางครบถวน และใชประโยชนไดจริง
3. มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ทั้ง
ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา หองปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
4.มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ
เอกชน และภาคอุตสาหกรรมในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
6. มีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานวิจัยของสํานักวิชาและหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการ
ประเมินและปรับปรุง
2. จํานวนโครงการการบริหารงานวิจัยของสํานักวิชา ตลอดจนระเบียบ
ขอบังคับมาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
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3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือ
หลั ก ฐานการจั ด หาแหล ง ทุ น ข อ มู ล การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย ข อมู ลการ
สนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย ขอมูลทุนวิจัยที่คณาจารยไดรับพรอมชื่อคณาจารย ขอมูล
เกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอื่นๆ หรือการนําไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูล
หรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย เปนตน
4. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัย
5. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนของสํานักวิชาและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกีย่ วของกับการบริหารงานวิจยั
และงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มผี ลงานวิจยั และงาน
สรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้ง
ภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 4.2 :

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเผยแพรไป
ยังคณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนเปาหมายที่
จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันตองจัดระบบสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการรวบรวม เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพ
เชื่อถือได และรวดเร็วทันเหตุการณ
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการ
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
3. มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ นักศึกษา
และชุมชนภายนอกสถาบัน
4. มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกสถาบั น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในและต า งประเทศ ในการนํ า ผลงานวิ จั ย และงาน
สรางสรรคไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจน
การคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสํานักวิชามีระบบบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค ประกอบดวย
1. คําสั่งหรือการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงานจัดทํา
ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อเปนศูนยรวมสารสนเทศงานวิจัยรวมทั้งระบบ intranet,
internet และ website ที่เกี่ยวกับงานวิจัยของสํานักวิชา
3. กระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรูไปสูวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
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3. เอกสารหลักฐานความรวมมือระหวางสํานักวิชาหรือคณาจารยกับองคกร
ภายนอกสถาบัน
5. เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญาสํานักวิชา
6. ระเบียบ กฎเกณฑ และหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม คัดสรร เผยแพร
และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินดานความรูจากการวิจัยไปยังทุกกลุมเปาหมาย ทั้งคณาจารย
นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สํานักวิชาสนับสนุนใหมีการเผยแพรใน
วงวิชาการหรือนําไปใชประโยชน
8. จํานวนงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับการคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูเพื่อประโยชนแกชุมชนและสังคมผานชองทางตาง ๆ
9. จํานวนงานวิจยั และงานสรางสรรคที่สาํ นักวิชาสนับสนุนใหจดสิทธิบัตรหรือ
ซื้อขายทรัพยสนิ ทางปญญา
10. ชื่อเครือขายหรือหนวยงานที่สํานักวิชามีความรวมมือทางวิชาการอันเปนผล
มาจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทั้งในวงการ
วิชาการและการนําไปใชประโยชน
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เชือ่ ถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเ กีย่ วของทัง้
ภายในและภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางคณาจารยกับองคการภายนอก
สถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซือ้ ขายทรัพยสนิ ทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจยั หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกคณาจายเจาของผลงาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 3 ขอ

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 :

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สํานักวิชาตอจํานวนอาจารยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้ :

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้ : ตัวบงชี้นี้ตองการวัดถึงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้ง
ที่สถาบันจัดสรรใหเองและที่ไดรับจากภายนอก เพื่อการสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
การศึกษาคนควาซึ่งเปนที่ยอมรับหรือมีการนําไปใชประโยชน และจํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุน
อาจรวมถึง วั สดุ อุป กรณ เครื่องมื อต า งๆ ที่อ าจารย ป ระจํา และนั ก วิจั ย ไดรับ การสนับ สนุน จาก
ภายนอกสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรคในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปน
จํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ สําหรับ
การนับจํานวนอาจารยประจําและจํานวนเงินใหใชหลักเกณฑ ดังนี้
1. จํานวนอาจารยประจํา ใหนับรวมนักวิจัย และไมนับรวมอาจารยประจําและ
นักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกเปนเงินสนับสนุน
จากสถาบัน และจากแหลงทุนตาง ๆ ภายนอกสถาบัน ดังนี้
2.1 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันจัดสรร
ใหกับอาจารยและนักวิจัย โดยใหนับเฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลข
งบประมาณที่จัดสรร
2.2 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน จําแนกตามแหลงเงินทุน ดังนี้
- แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน
- แหลงทุนตางประเทศ
- หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่น ๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย
- หนวยงานภาคเอกชน
- แหลงอื่น ๆ
หมายเหตุ :
1. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคใหคิดตามปงบประมาณ
2. กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉลี่ยตาม
จํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย
3. กรณีโครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงาน
จํานวนเงินเฉลี่ยตามสัดสวนในปการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
อยูระหวาง 1 - 54,999.- บาท 55,000.-บาท – 79,999.- บาท มากกวาหรือเทากับ 80,000.-บาท
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ตัวบงชี้ที่ 4.4 :

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 1 หรือนําไปใชประโยชนทงั้ ในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจาก
การติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย จึง
เปนผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งในเชิงวิชาการและ
การแขงขันของประเทศ การสรางความรูความเขาใจและสรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ป ญ ญาของผลิ ต ภาพดั ง กล า ว อาทิ การจดทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา จะช ว ยสนั บ สนุ น ให
งานวิจัยและงานสรางสรรคมีความคุมคาและเกิดมูลคาเพิ่ม
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ สําหรับ
การนับจํานวนอาจารยประจําและผลงานใหใชหลักเกณฑ ดังนี้
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
2. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
หมายเหตุ :

1. การเผยแพรผลงาน 1 เรื่องมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียงครั้งเดียว โดยควร
นําเสนอผลการเผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
2. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารตอบรับแลว
3. บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)
4. การรายงานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพ ใหจําแนกตามประเภทผลงาน
ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตาง ๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อ เลมที่ และวัน เดือน ป ของวารสารที่ตีพิมพ
- ชื่อบทความและเลขหนา
- ชื่อผูเขียน
5. การนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญา ใหนับเฉพาะที่ไดรับการจด
ทะเบียนในปนั้น โดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวางยืน่ จดทะเบียน และไมนับรวมการจดลิขสิทธิ์และ
การทะเบียนเครื่องหมายการคา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 29
1

คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 39

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 40

ทรัพยสินทางปญญา หมายความรวมถึง สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ
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ตัวบงชี้ที่ 4.5 :

รอยละของบทความวิจยั ที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : การเผยแพรผลงานวิจยั ที่สาํ นักวิชาสรางขึน้ มีหลายชองทาง เริ่มตั้งแตการ
เผยแพรในระดับสถาบัน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ สํานักวิชาอาจสงเสริมใหผลงานวิจัยของ
สํานักวิชาไดมโี อกาสเผยแพรในระบบสากลที่เปนที่ยอมรับมากขึน้ และการไดรับอางอิงในระบบสากล
ดังกลาวไมวา จะเปน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะสะทอน
คุณภาพของผลงานวิจยั รวมทั้งเปนการขยายฐานการเผยแพรไดกวางขวางขึ้น
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของสําหรับ
การนับจํานวนอาจารยประจําและบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง ใหใชหลักเกณฑดังนี้
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมดรวมผูที่ลาศึกษาตอ
2. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน referred journal หรือใน
ฐานขอ มู ล ระดั บ ชาติ ห รือ ระดั บ นานาชาติ โดยสามารถนับ ผลงานของนั ก วิจั ย และผลงานของ
อาจารยที่ลาศึกษาตอไดดวย
หมายเหตุ :
1. การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน referred journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม
2. บทความวิจัยในฐานขอมูลมาตรฐานสากลตามที่กําหนด ใหนับเฉพาะที่เปน
บทความวิจัยเทานั้น ไดแก “research article“ “letter“ และ “review“
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 14
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คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 20

ตัวบงชี้ที่ 4.6 :

จํานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพในวารสารทีย่ อมรับไดในศาสตรนั้น ๆ และ
มี peer review ตออาจารยประจําทุกระดับ

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : จํานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพในวารสารทีย่ อมรับไดในศาสตรนั้น ๆ และมี
peer review ตออาจารยประจําและนักวิจยั ทัง้ นี้ ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
peer review หมายถึง ผูทรงคุณวุฒทิ ี่ประเมินบทความของผูที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
นั้น ๆ แตไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังนี้
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง
2. จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ และ
มี peer review
หมายเหตุ :
การคิดสัดสวนของตัวบงชีน้ ี้ คํานวณมาจาก
จํานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพในวารสารทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัตงิ านจริง

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
นอยกวา 0.25 เรื่อง
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คะแนน 2
0.25 – 0.99 เรื่อง
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คะแนน 3
ตั้งแต 1 เรื่อง ขึ้นไป

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบั นอุดมศึกษา
สถาบันพึงใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและ
ในดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิด
คาใชจายตามความเหมาะสม ใหทั้งองคการภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตให
ใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัด
ประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการ
วิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูน
ความรู และประสบการณ ของอาจารย อั นจะนํ ามาสู การพั ฒนาหลั กสู ตร มี การบู รณาการเพื่ อ ใช
ประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
สรางเครือขายกับองคการตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบัน
จากการใหบริการวิชาการดวย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
3. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตัวบงชี้

จํานวน 4 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสํานักวิชา
5.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปน
ที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 :

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย
ของสํานักวิชา

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริการทางวิ ชาการแกสั งคมเปนภารกิจหลัก อย างหนึ่งของสถาบัน
อุดมศึกษา สถาบันพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กําหนด
เปา หมายในการให บริ การวิช าการให ชัด เจนเพื่อเป น กรอบในการจัดทํา แผนดํา เนิ น งานในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะวิชา หนวยงาน มีการติดตาม กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายของ
สํานักวิชา
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. สํานักวิชาจัดระบบและกลไก เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนงานดานการบริการทางวิชาการแกสงั คม
2. มีการกําหนดสัดสวนภาระงานการบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากร
ตามจุดเนนของสํานักวิชา
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานบริการทางวิชาการแกสังคมตามนโยบายและ
แผนงาน
4. มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึง่ กันและกันและบูรณาการ
ระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจดานอื่นๆ ของสํานักวิชา
5. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคมให
เกิดประโยชนตอทั้งสังคมภายนอกและภารกิจทุกดานของสํานักวิชา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม
และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการการบริหารงานบริการทางวิชาการแกสังคมของสํานักวิชา ตลอดจน
ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบริการทางวิชาการแกสังคม
เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระ
งานดานการบริการทางวิชาการแกคณาจารยและบุคลากร
4. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการทางวิชาการ
5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการทางวิชาการแกสังคม
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6. แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การ
วิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่มีการนําความรูประสบการณจากการบริการทาง
วิชาการแกสังคมมาใชในการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอน การวิจยั และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เกณฑมาตรฐาน

: ระดับ

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการ
แกสังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมตามแผนทีก่ ําหนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนทีก่ ําหนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ
การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง
และบูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสงั คมกับภารกิจอื่น ๆ ของสํานักวิชา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

ตัวบงชี้ที่ 5.2 :

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสํานักวิชา เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้ :

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้ : อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินงาน
ตามภาระงานที่สํานักวิชากําหนด
โดยสํานักวิชาสรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการทาง
วิชาการ สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยใหบริการทางวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทาง
วิชาการ และมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมจะหมายความถึง
กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก
สถาบันการศึกษาหรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกเขามาใช
บริการ
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
การนับจํานวนอาจารยที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการจะไมนับซ้ํา แมวาอาจารยทานนั้นมีสวน
รวมในกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการ
หรือเปนที่ปรึกษาหรือกรรมการหลายตําแหนง และสามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย
ดังนั้น ตัวเปรียบเทียบจึงเปนจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 14
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คะแนน 2
รอยละ 15 - รอยละ 24
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คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 25

ตัวบงชี้ที่ 5.3 :

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อให
บริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมและชุ ม ชนหรื อ เพื่ อ ตอบสนองความต องการของสั ง คม ชุ ม ชน
ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา การนับจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพใหนับเฉพาะโครงการ หรือในกรณีที่โครงการไดระบุกิจกรรมไวชัดเจนใหนับ
กิจกรรมแทนโครงการได แตทั้งนี้ทุกกิจกรรมตองมีวัตถุประสงค งบประมาณ ระยะเวลา กลุมเขารับ
บริการและผลการประเมินกิจกรรม สามารถนับซ้ําได ถาเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการกับ
กลุมคนที่แตกตางกัน
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ (การ
นับจํานวนอาจารยประจําใหนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
หมายเหตุ : การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึง่ โครงการ ให
สามารถนับกิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 19
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คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29
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คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

ตัวบงชี้ที่ 5.4 :
ชนิดของตัวบงชี้ :

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ :
การบริการทางวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบ
ตอสังคมซึ่งถือเปนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนอง
ดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้ง
ประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความ
พึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
แตสําหรับสถาบันอุดมศึกษา นอกจากความพึงพอใจในสี่ประเด็นขางตนแลว ยังรวมถึงความพึงพอใจตอ
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นําสังคม และการตอบสนองตอ
ความตองการของสังคม
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (ทัง้ นี้ ใหนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันอุดมศึกษาโดย
สํานักงาน ก.พ.ร. มาใชในตัวบงชีน้ ี้ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหใชผลสํารวจของสถาบัน)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 65 - รอยละ 74
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คะแนน 2
รอยละ 75 - รอยละ 84
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คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักการ
การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมถื อ เป น พั น ธกิ จ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานดานนี้
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญาและ
ธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก
มาตรฐานดานนโยบาย ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการสรางมาตรฐาน และดานการ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรูทองถิ่นสูสากล อันจะเปนกลไกในการฟนฟู อนุรักษ
สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐาน
การพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
3. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
4. ดัชนีบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 :

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : สํานักวิชาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการ
ปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอก
ตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวปฏิบัติทดี่ ี :
1. สํานักวิชามีการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สงเสริม
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิต์ ามนโนบายและแผนงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. สํานักวิชามีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่นาํ ไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปะ
วัฒนธรรม
3. สํานักวิชามีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหลงทุนเพื่อการดําเนินงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม
4. สํานักวิชามีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สํานักวิชามีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม
6. สํานักวิชามีการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน
1. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของ สํานักวิชาและหลักฐานการดําเนินงานตาม
แผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของสํานักวิชา ตลอดจนระเบียบ
ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําสั่ง
แตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรทํางาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐาน
การจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและ
งานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
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เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
หลักฐานการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายทีช่ ัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการทีเ่ ปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ
มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือใน
การใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สํานักวิชาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจํา
สํ า นั ก วิ ช าทํ า หน า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลการทํ า งานของสํ า นั ก วิ ช าให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ป จ จั ย ที่
สถาบันอุดมศึกษาจะทําหนาที่บริหารจัดการใหมีคุณภาพไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล
การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผล
ตามเป า หมายที่ กํ า หนดไว โดยใช ห ลั ก การบริ ห ารจั ดการบ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี
(good
governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตัวบงชี้

QA-Book-2.doc

จํานวน 9 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
7.1 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
และสามารถผลักดันสํานักวิชาใหแขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานักวิชา
7.3 มีการพัฒนาสํานักวิชาสูองคการเรียนรู
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสํานักวิชา
7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 :

คณะกรรมการประจําสํานักวิชาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
และสามารถผลักดันสํานักวิชาใหแขงขันไดในระดับสากล

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของสถานศึกษาจะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดี
หรื อไมขึ้น อยู กั บวา มีคณะกรรมการประจํา สํา นัก วิชาที่รับผิด ชอบ ใหค วามสํ า คัญ และโปร ง ใส
ติดตามกํากับดูแลสํานักวิชาอยางใกลชิด มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายของ
สํานักวิชา ดูแลติดตามกํากับการดําเนินงานของสํานักวิชา มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชาอยางสม่ําเสมอพิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานทางการเงินที่สํานักวิชานําเสนอ
แนวปฏิบัติทดี่ ี :
1. คณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
สํานักวิชารวมกับหนวยงานในสํานักวิชา
2. คณะกรรมการประจําสํานักวิชาติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญของภารกิจ
หลักของสํานักวิชาอยางครบถวน
3. มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน
ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอ ยกวารอยละ 80 และตองสงเอกสารให
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอยางนอย 7 วันกอนการประชุม
4. มีการประเมินงานของคณบดีหรือผูบริหาร โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและ
ตกลงกันไวลวงหนา
5. คณะกรรมการประจําสํานักวิชาบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน
การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การ
สงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม การเปดโอกาสให
มีสวนรวมและมีการตรวจสอบการดําเนินงาน เปนตน
6. มีการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
และเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงวาคณะกรรมการประจําสํานักวิชามีการบริหารจัดการ
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ประชุมอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ รอยละของจํานวนครั้งและรอยละของการเขารวมประชุมของกรรมการใน
การประชุมจริงของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสํานักวิชามีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล
เชน การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การ
สงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร การ
เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ตลอดจนการเปดเผยผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาตอสาธารณชน เปนตน
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสํานักวิชามีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของสํานักวิชาและผูบริหารสํานักวิชา เชน เกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสํานักวิชา
รวมทั้งรายงานการนําผลที่ไดไปปรับปรุงการบริหารสํานักวิชา
5.
ความสําเร็จของความรวมมือระหวางคณะกรรมการประจําสํานักวิชา และ
สํานักวิชาในการพัฒนายุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนาสํานักวิชาสูความเปนเลิศและการ
แขงขันได
6. ความสําเร็จของการถายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ไปสูสํานักวิชา
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. คณะกรรมการประจําสํานักวิชามีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตรและนโยบายของสํานักวิชา
2. คณะกรรมการประจําสํานักวิชา มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของสํานักวิชามากกวาปละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน
ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารให
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอยางนอย 7 วันกอนการประชุม
4. คณะกรรมการประจําสํานักวิชาจัดใหมีการประเมินผลงานของคณบดีหรือ
ผูบริหารตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
5. คณะกรรมการประจําสํานักวิชา มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล
และสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ที่ 7.2 :

ภาวะผูน ําของผูบริหารทุกระดับของสํานักวิชา

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสนับสนุนที่สาํ คัญตอการเจริญกาวหนาของสํานักวิชาคือผูบริหารทุก
ระดับของสํานักวิชานัน้ ๆ หากผูบ ริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนาํ ที่ดีมธี รรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม
รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มี
ความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของสํานักวิชาไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสาํ นักวิชาเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
แนวปฏิบัติทดี่ ี
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานักวิชา
2. มีความสามารถในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของสํานักวิชา นักศึกษา และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของ
สํานักวิชา และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได บริหารงาน
บุคคล และทรัพยากรอื่นๆ
5. สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักวิชาและชุมชนมีสว นรวมในการบริหารจัดการ
ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักสํานักวิชา
6. สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานและหรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและ
ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารหน ว ยงานทุ ก ระดั บ ของสํ า นั ก วิ ช า และหลั ก ฐานการดํ า เนิ น งานตาม
หลักเกณฑดังกลาว ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสํานักวิชา ตลอดจน
หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสํานักวิชา
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เช น หลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารหน ว ยงานทุ ก ระดั บ
หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร
4. รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ
5. จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา
6. ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนํา ของผูบริ หารและการ
เตรียมผูบริหารในอนาคต
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาที่มีตอการบริหารงานสํานักวิชาของผูบริหาร
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูน ําที่มอี ยู
โดยคํานึงถึงประโยชนของสํานักวิชาและผูม ีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน
และเปนทีย่ อมรับในสํานักวิชา
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการ
ประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการครบทุกขอ

QA-Book-2.doc

67

ตัวบงชี้ 7.3 :

มีการพัฒนาสํานักวิชาสูองคการเรียนรู

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดย
มีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให
เป น ระบบ เพื่ อ ให ทุ ก คนในองค ก รสามารถเข า ถึ ง ความรู และพั ฒ นาตนเองให เ ป น ผู รู รวมทั้ ง
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขัน
สูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก
การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอก
องคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดี
ยิ่งขึ้น
แนวทางปฏิบัติที่ดี
1. สํานักวิชามีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนในการ
จัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
สํานักวิชารับทราบและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
2. สํานักวิชามีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรูตามระบบ PDCA อยางตอเนื่อง
3. สํานักวิชามีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ
ภายนอกดานการจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของสํานักวิชา
4. สํานักวิชามีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชให
เกิดประโยชนแกสํานักวิชาและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของสํานักวิชา
และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของสํานักวิชา ตลอดจนหลักเกณฑ
ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
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3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรู
ของสํานักวิชา เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการความรู ฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐาน
การสงเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ
4. จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใช
ในการปฏิบัติงาน
5. จํานวนชุมชนนักปฏิบัตแิ ละเครือขายดานการจัดการความรู
6. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของสํานักวิชา
7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของ
สํานักวิชา เชน จํานวนรางวัลตาง ๆ ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผลของการ
ทํางานที่เพิ่มขึ้น
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสํานักวิชารับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไม
นอยกวา รอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
รอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูให
เปนสวนหนึง่ ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 :

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา
ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึง
พอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป
แนวปฏิบัติทดี่ ี :
1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษาบุคลากร
อยางมีประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของสํานักวิชา)
2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู
ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและ
ความสามารถสูงใหประสบความสําเร็จ
3. มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของสํานักวิชาและตามศักยภาพ ความ
ถนัด ความสนใจของแตละคน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางาน
โดยมีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน
5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากร รวมทั้งการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน และสรางบรรยากาศที่ดีที่จะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรและนําผลมาใชในการ
ปรับปรุงการบริหารงาน
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักวิชา และหลักฐานการ
ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักวิชา ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักวิชา เชน หลักเกณฑ
การรับเขา สวัสดิการและสิทธิประโยชน ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักวิชา
เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบฐานขอมูลบุคลากรของสํานักวิชา
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลือ่ นตําแหนง เชน การฝกอบรม
การศึกษาตอ การเขารวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงวิชาการ
5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท
6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตา ง ๆ ของบุคลากร
7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทั้งแผนระยะสัน้ ระยะ
ปานกลางและระยะยาว
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน
ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ทั้ง
ในระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
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3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพทีด่ ี และสรางบรรยากาศที่ดีให
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

QA-Book-2.doc

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก

72

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

ตัวบงชี้ที่ 7.5 :

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั

ชนิดของตัวบงชี้ :

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้ : ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการ
วางแผนระดับสํานักวิชาเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกสํา นักวิชา เปน ระบบที่ ใชงานไดทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความ
สะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัย
ของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่
ไมคาดคิด
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
4. รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสํานักวิชาผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก

ตัวบงชี้ที่ 7.6 :

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาสํานักวิชา

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่สํานักวิชาเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของสํานักวิชาใน
ทางตรงหรือทางออม การที่สํานักวิชาจะมีระบบการบริหารที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมมากขึ้นนั้น พิจารณาจากการที่สํานักวิชามีระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมี
สวนรวม ที่มีการประยุกตใช ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้
1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทาง
ในการใหขอมูลขาวสารแกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน
2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของ
สํานักวิชาอยางสม่ําเสมอ
3. มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการ
ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของสํานักวิชา เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวม
ในกระบวนงานของสํา นัก วิชา โดยเฉพาะเขาร วมเปนคณะกรรมการที่ปรึ กษา เพื่อรวมกํา หนด
ทิศทางนโยบายของสํานักวิชา การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปน
รูปธรรมใหภาคประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของสํานักวิชา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. หลักฐานการดําเนินงานในเรือ่ งการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส
อยางนอย 5 ชองทาง จากเอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ เว็บไซต การโฆษณา
โลโก การจัดนิทรรศการ การแถลงขาว
2. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทาง
ตาง ๆ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูป ณ. เพื่อรับเรื่อง
รองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต เว็บบอรด
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3. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้
3.1 มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลที่ได
จากการรับฟงความคิดเห็น
3.2 มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
3.3 มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือ
รูปแบบอื่น ๆ ที่แสดงวามีการนําเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนด
แนวทางหรือแผนการบริหารงาน
4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาทีม่ าจากภาคประชาชน ดังนี้
4.1 คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน
4.2 รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลที่เปนที่ปรึกษาภาคประชาชนที่
เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4.3 รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน
4.4 การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ระหวางสํานักวิชาที่ปรึกษาภาคประชาชน
5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
โดยมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
5.1 ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่
กําหนดไวอยางชัดเจน
5.2 กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเรื่องที่มีการตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน
5.3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ
เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน
โดยทัว่ อยางนอย 3 ชองทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมี
การดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ที่ 7.7 :

รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : สํานักวิชาพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสํานักวิชาและความเปนเลิศทางวิชาการ การสงเสริม
ใหคณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีตาง ๆ จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จะเปนการสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานที่มคี ุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง สํานักวิชา
และประเทศชาติ
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
อาจารยประจําใหนับรวมนักวิจัยและการนับผูไดรางวัลสามารถนับซ้ําไดหากไดรับหลายรางวัลและ
สามารถนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอไดดวย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99
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คะแนน 3
1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ
2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับ
รางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดานการวิจยั
หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2
ถือวาไดคะแนน 2

ตัวบงชี้ที่ 7.8 :

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : เพื่อใหสํานักวิชามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะ
เกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับ
ความเสี่ ย ง และขนาดของความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคตให อ ยู ใ นระดั บ ที่ อ งค ก รยอมรั บ ได
ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ
แนวปฏิบัตทิ ดี่ ี :
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสํานักวิชา โดยองคประกอบ
ของคณะกรรมการฯ ควรมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่ รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสํานัก
วิชา
2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสีย่ ง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุมใน
ดานตาง ๆ ดังนี้
1) ความเสีย่ งดานงบการเงินและงบประมาณ
2) ความเสีย่ งดานกลยุทธ
3) ความเสีย่ งดานนโยบาย
4) ความเสีย่ งดานการปฏิบัติงาน
5) ความเสีย่ งจากเหตุการณภายนอก
3. การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจาก
มิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่
สงผลกระทบตอเปาหมายองคกรไดงายขึน้
4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิม่ เติม สามารถใชแนวคิดของ 4 T
เขามาชวย คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate :
หยุดหรือหลีกเลี่ยง
5. สามารถบูรณาการความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชน
ในการควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียทัง้ ในแงโอกาสและผลกระทบได
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ของสํ า นั ก วิ ชา ตลอดจนหลั ก เกณฑ ประกาศ กฎ ระเบี ย บ ข อบั ง คับ และแนวปฏิบัติต า ง ๆ ที่
เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของ
ทีมงานหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของสํานักวิชา
4. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
สูงสุดของสํานักวิชา
รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง รายงานขั้นตอนหรือ
รายละเอียดการดําเนินงานตามแผน รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของ
สํานักวิชา เอกสารการประเมินผลการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในสํานักวิชา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักวิชารวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ
ปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง
และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สูงสุดของสํานักวิชา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ที่ 7.9 :

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : ความสํ า เร็จ ของการถา ยทอดตั ว บง ชี้แ ละเป า หมายของระดับ องค ก รสู
ระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่ จัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัด
ใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักวิชาไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึง
ระดับบุคคล และจัดทํ าคํารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมี การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. หลั ก ฐานที่ แ สดงว า สํ า นั ก วิ ช าได จั ด ทํ า แนวทางการดํ า เนิ น การในการ
ประเมินผล
และแผนงานการประเมินผลภายในสํานักวิชา
2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับสํานักวิชาหรือ
เทียบเทา
4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทําคํารับรอง
ระหวางผูบริหารระดับสํานักวิชากับผูบริหารระดับสาขาและหนวยงาน
5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
และเปาหมาย
6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่
กําหนดไวไดครบถวนและสม่ําเสมอ
7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน
และมีผลคะแนนที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว
9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธกี ารจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีการนําผลการ
ประเมินผลการดําเนินงานมาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานักวิชา
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานักวิชา
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักวิชา
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับสํานักวิชาหรือเทียบเทา
โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชือ่ มโยงกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิชา
5. มีการยืนยันวิสยั ทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิชาหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
ของผูบริหารระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการ
สรางแรงจูงใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ที่ 7.10 :

ความพึงพอใจของผูรับบริการแบบรวมบริการประสานภารกิจ

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : ความพึงพอใจของบุคลากรที่มารับบริการ โดยฝายบริหาร ใชแบบสอบถาม
ถามความพึงพอใจของผูรับบริการแบบรวมบริการประสานภารกิจ ในสํานักวิชา และหนวยงานใน
สังกัดตาง ๆ ถามแนวคิดของการบริหารงานแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ จากนั้นนําความคิดเห็น
มาคิดคะแนนเฉลี่ย
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกีย่ วของ คือ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการแบบรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งการสํารวจความพึง
พอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
หมายเหตุ :
การคิดคะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
คะแนนความคิดเห็นของผูตอบ
จํานวนผูตอบทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ต่ํากวา 3.00
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คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 4.00

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสํานักวิชาการศึกษา โดยปกติ
แหลงเงินทุนของสํานักวิชาการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ)
และเงินรายไดเชน คาเลาเรียนของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน
ฯลฯ ผูบริหารสํานักวิชาการศึกษาจะตองทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจาย
ทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายที่สํานักวิชาใชสําหรับการ
ผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของสํานักวิชาการศึกษาภายหลังจากหัก
งบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของ
งบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดง
ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใช
เม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. แผนพัฒนาการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาประจําป
3. มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
5. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
6. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ
7. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได
ตัวบงชี้
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8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานักวิชารวมกัน
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ตัวบงชี้ที่ 8.1 :

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคา ใชจาย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : สํานักวิชาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ
จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดํา เนิน งาน โดย
พิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา
รวมทั้งรายไดอื่น ๆ ที่สํานักวิชาไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูล
ทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตาง ๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุก
พันธกิจ มี การนําระบบโปรแกรมสามมิติด านการเงินมาใชรวมทั้งมีผู ตรวจสอบการใช เ งิ นอย า งมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมดทั้งดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เชน
คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจายในการวิจัย
คาใชจายของสํานักวิชาในการบริการวิชาการวิชาชีพ คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรกั ษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา งบประมาณใน
การพัฒนาอาจารย คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษา ระดับความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ
รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงินเหลือจาย
สุทธิตองบประมาณดําเนินการ และตนทุนตอหนวยผลผลิตรายหลักสูตร
แนวทางปฏิบัติที่ดี :
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของสํานักวิชาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ
ของสํานักวิชาในทุก ๆ ดาน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของสํานักวิชาใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ทั้งในสวนของการจัดหาแหลงเงิน
วิธีการที่ไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบได
ตลอดเวลาและสามารถนําขอมูลใหแตละหนวยงานนํามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของสํานักวิชา
สามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจ
ในภาพรวมขององคกร รวมทั้งการนําเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
ทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถงึ ขอมูลทางการเงินทุกดานที่แสดงถึง
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ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของสํานักวิชา
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจ ติดตาม การใชเงินของ
ทุกหนวยงานยอยใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑทสี่ ํานักวิชากําหนด ตลอดจนใหขอเสนอแนะ
แกหนวยงานยอย รวมทัง้ เสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกใหคณะผูบริหารของสํานักวิชา
7. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของ
ของหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอื่นๆจากคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงตอไปนี้ :
1. แผนยุทธศาสตรสํานักวิชา และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของสํานักวิชา
2. งบประมาณประจําป ของสํานักวิชา
3. แหลงของงบประมาณรายได จากแหลงตางๆ
4. การจัดสรร งบประมาณ คาใชจาย ใหกับหนวยงาน
5. วิธกี ารใชเงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน
6. ผลจากการจัดทําระบบบัญชีสามมิตขิ องสํานักวิชา
7. ฐานขอมูลทางการเงินของสํานักวิชา
8. รายงานทางการเงินของสํานักวิชา และการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ
9. การคิดคาใชจายตอหัวของนักศึกษา ตนทุนผลผลิต
10. รายงานฐานะทางการเงินตอสภาสํานักวิชาและขอเสนอแนะจากสภาสํานักวิชา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักวิชาและ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผบู ริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมัน่ คงขององคการอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ที่ 8.2 :

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานักวิชารวมกัน

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและ
ภายนอกสํานักวิชาใหเกิดประโยชนสูงสุด แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลอง
กับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานักวิชารวมกันของ
สํานักวิชา พรอมเปาหมายและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานักวิชารวมกันของ
สํานักวิชา ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกีย่ วของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานัก
วิชา
รวมกันของสํานักวิชา เชน คําสัง่ แตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก รายงานผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของ
สํานักวิชา ระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่เชื่อมโยงทุกหนวยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณที่
เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน
แนวทางปฏิบัติที่ดี :
1. สํานักวิชากําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของสํานักวิชารวมทั้งการใช
ทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน
2. สํานักวิชากําหนดกลไกการดําเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกันทีเ่ ปน
รูปธรรม อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน การจัดทําแผนการใชทรัพยากร
3. สํานักวิชาจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทัง้ สํานักวิชาและสามารถ
เรียกใชไดอยางคลองตัว
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสํานักวิชา
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสํานักวิชา
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสํานักวิชา
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสํานักวิชา
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพภายใน เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ แ สดงถึ ง
ศัก ยภาพการพั ฒนาคุณ ภาพของสํ า นั ก วิชา โดยตองครอบคลุม ทั้ ง ปจจัย นํ าเขา กระบวนการ
ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
อยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสํานักวิชา
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวบงชี้
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จํานวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 :

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยและของ
สํานักวิชาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งสํานักวิชาตองสราง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสํานักวิชาใหเปนไป
ตามนโยบาย เปาประสงคและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักวิชาและหนวยงาน
ตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวน
หนึ่ ง ของกระบวนการบริห ารการศึ ก ษาที่ ตอ งดํา เนิน การอยา งตอเนื่ อง เพื่ อเปน หลัก ประกัน แก
สาธารณชนใหมั่นใจวาสํานักวิชาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวปฏิบัติทดี่ ี :
1. สํานักวิชาจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปน
สวนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยการมีสว นรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสํานัก
วิชา
2. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานและกฎเกณฑอนื่ ๆ ที่เกีย่ วของตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของ
สํานักวิชา โดยตัวบงชีท้ พี่ ัฒนาขึ้นตองครอบคลุมปจจัยทีม่ ีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทัง้ ปจจัย
นําเขา กระบวนการและผลผลิต ตลอดจนเปนตัวบงชี้ที่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดย
หนวยงานตาง ๆ
3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณทั้งการตรวจติดตาม
การดําเนินงาน การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกร
4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระบบฐานข อ มู ล และมี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชาและหลักฐานการ
ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาและผูบริหารทุกระดับ
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพ
ของสํ า นั ก วิ ช า ตั้ง แต ก ารควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิน คุณ ภาพ ตลอดจนระเบีย บ
ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําสั่ง
แตงตั้งหรือมอบหมายหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของสํานักวิชา ฐานขอมูล
ที่ใชในการประกันคุณภาพ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเขมแข็งและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน โดยการมีสวนรวมของประชาคม
ข อมูล หรื อ หลั ก ฐานการจัด สรรทรัพ ยากรสนับสนุน กระบวนการจัดการความรู เรื่ องการประกั น
คุณภาพของสํานักวิชา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของสํานักวิชา
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําสํานักวิชา และนโยบายผูบริหารสูงสุดของสํานักวิชา ภายใต
การมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสํานักวิชา
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนือ่ งเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มี
การติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา สํานักวิชา และมหาวิทยาลัย
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกสํานักวิชา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก
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ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดขึ้นทั้งในระดับสํานักวิชา
และหนวยงานยอย ตลอดจนถึงในองคการนักศึกษา ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอ
หนวยงานที่เกี่ ยวของและสาธารณชนมีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางบุคคลและหนวยงานตลอดจนมี
นวัตกรรม หรือมีแบบอยางที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ดังนี้ :
1. รายงานการตรวจติดตามภายในสํานักวิชาทุกระดับ
2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สํานักวิชาพัฒนาขึ้น หรือ
การปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือ
มูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกันคุณภาพภายใน
5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีตอการพัฒนาสํานักวิชา
และบุคลากร
6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิต
คุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสํานัก
วิชา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสํานักวิชา และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสํานักวิชา
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3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กาํ หนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพทีห่ นวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสํานักวิชาอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
***********************************
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