รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
เรื่อง การเตรียมความพร้ อมสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553
วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 –16.00 น.
ณ ห้ องประชุ มช่ อแก้ ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
1. รศ.ศรี สมรัก

อินทุจนั ทร์ยง

2. อธิ การบดี
3. รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
4. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม
5. ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
8. ผูอ้ านวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
9. ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน
10. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
11. รศ.ดร.ชริ นรัตน์

พุทธปวน

12. นางสาวกนิษฐา

กฤภคะ

คณะครุ ศาสตร์
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กานน

สมร่ าง

14. นางสาวสุ วมิ ล

เทพนม

15. นางสาวแก้วกาญจน์

ลานนท์

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
เรื่อง การเตรียมความพร้ อมสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553
วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 –16.00 น.
ณ ห้ องประชุ มช่ อแก้ ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
คณะวิทยาศสตร์ และเทคโนโลยี
16. อาจารย์ชินวัฒน์

ศาสนนันทน์

17. นางสาวรดาศา

โพธิ์ จาด

คณะศิลปกรรมศาสตร์
18. นางรวินน
ั ท์

พระยาน้อย

19. นางสาวราตรี

ดาทอง

20. ผศ.ประณต

มีสอน

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
21. นางสาวสิ ริภทั ร

จันทะมงคล

คณะวิทยาการจัดการ
22. อาจารย์สิทธิ ชยั

ธรรมเสน่ห์

23. นางสาวชุลีกร

แม้นกลิ่นเนียม

24. นายยงยุทธ

กิจสันทัด

25. นางสาวสุ จิตรา

เครื อรัตน์

26. นางสาวสายบัว

นนท์ศิลา

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
เรื่อง การเตรียมความพร้ อมสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553
วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 –16.00 น.
ณ ห้ องประชุ มช่ อแก้ ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27. นางสาวบงกช

พุทธวงค์

28. นางสาวอุบลรัตน์

รุ ยนั ต์

วิทยาลัยนวัตกรรมและจัดการ
29. ผศ.อารี

ถาวรเศรษฐ์

30. นายยอดชาย

ไกรเพชร

31. รศ.ดร.วิเชียร

ศรี พระจันทร์

วิทยาลัยนานาชาติ
32. นางสาวอลิสา

พจนารถ

วิทยาลัยพยาบาลและสุ ขภาพ
33.นายอติกานต์

ทวีลงศ์อนันต์

สถาบันวิจัยและพัฒนา
34.นายอติกานต์

ทวีวงศ์อนันต์

35. นายนพปฎล

อินยาศรี

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
เรื่อง การเตรียมความพร้ อมสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553
วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 –16.00 น.
ณ ห้ องประชุ มช่ อแก้ ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
36. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปิ นตา
37.นางสาวพรทิพย์

เรื องปราชญ์

38.นางสาวพรพรรณ

เหลืองอร่ าม

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
39.นางสาวจิตรานุช

เวสา

40.นางพรรษภรณ์

โฆษิตกานต์

41.นางศิฐิมา

ศรี อุรัตน์

42.นางสาวมลฤดี

มานิล

43.นางสาวสาลินี

บุญสมเคราะห์

สานักวิทยบริการและสารสนเทศ
44.นางสาวพลูศิริ

พรหมกูล

45.นางสาวชนะกานต์

พงศาสนองกุล

46.นางปราณี

เวียงแสง

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
เรื่อง การเตรียมความพร้ อมสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553
วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 –16.00 น.
ณ ห้ องประชุ มช่ อแก้ ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ศูนย์ การศึกษาทัว่ ไปและนวัตกรรมการเรี ยนรู้ อเิ ล็กทรอนิกส์
47. นายสุ พฒั น์

อุทิตะสาร

48. นางสาวภิญญาลักษณ์

ปวรกรุ ณ

49. นายธวัช

พุม่ ดารา

ฝ่ ายทรัพย์สินและรายได้
50.นางสาวเปรมจิตร์

ชัยลิ้นฟ้ า

51.นางสาวสุ นทรี

ศิลปะศร

หน่ วยตรวจสอบภายใน
52.นางอัจฉรา

ตะวันฉาย

53.นางปราณี

บุญประภาศรี

54. นางสาวพิมชนก

แดงโคนา

53.นางสาวเฉลิมขวัญ

แซ่ไหล

54.นางสาวสุ ธนั ยา

พุทธา

สานักงานอธิการบดี
55.นางเสาวณี ย ์

กาเนินรัตน์

56.นางสาวรัชนี

ใจชุ่ม

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
เรื่อง การเตรียมความพร้ อมสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553
วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 –16.00 น.
ณ ห้ องประชุ มช่ อแก้ ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
กองกลาง
57.นางสาวสุ ลาวัลย์

พันธ์ศรี

58. นางสาวชลธิยา

เลิศอนันต์

กองคลัง งานการเงิน
59.นายมนตรี

ไทรโรจน์รุ่ง

60.นางสาววิภาดา

แสงสว่าง

61.นางสาวสิ ริวรรณ์

มโนวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
62.นางสาวดวงพร

อรุ ณสวัสดิ์

63.นางสาวประวีณา

ไพรพารี

64.นายนัฐพล

สารัตน์

กองพัฒนานักศึกษา
65.นางสาวพจนีย ์

อนุศรี

กองบริการการศึกษา
66.นางสาวสุ วรรณา

งามวิทย์โรจน์

67.นางวีราวัลย์

จันทร์ปลา

68.นางสาวแคชริ นทร์

ทับทิมเทศ

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
เรื่อง การเตรียมความพร้ อมสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553
วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 –16.00 น.
ณ ห้ องประชุ มช่ อแก้ ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
กองบริการการศึกษา
69.นางสาววิภาวรรณ

จันทร์ หอม

70.นางสาวรัตนาภรณ์

แสงวิลยั

71.นายถวัลย์

สังขสุ จิต

72.นางดวงพร

สมสอน

กองนโยบายและแผน
73.นางสาวนิภาวรรณ

ธาราศักดิ์

74.นายธนภัทร

ยุระเกตุ

75.นางสาววรางคณา

ศิริหงส์ทอง

76.นางพัชรา

ยุระเกตุ

77. นางภัทราวดี

สุ ขสุ โฉม

78.นายประพล

สุ ขสุ โฉม

79.นายพิบูลย์

พูม่วง

80.นายจารัส

นิ่มสาราญ

81.นางสาวน้ าผึ้ง

ตั้งธนชัย

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
เรื่อง การเตรียมความพร้ อมสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553
วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 –16.00 น.
ณ ห้ องประชุ มช่ อแก้ ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
82.นายรวีโรจน์

สิ งห์ลาพอง

83.นางสาวเสอณ

ชีหญิงปลอก

84.นางสาวอรวรรณ

จรทะพา

86.ผศ.ภากิตติ์

ตรี สกุล

87.นุชนารถ

เพ็งสุ ริยา

88.นางพรพิศ

ประดิษฐพงษ์

89.ผศ.พรรณเพ็ญ

คุณวพานิชกุล

90.อาจารย์วลิ าสิ นี

คิดการ

91อาจารย์มารดารัตน์

สุ ขสง่า

92.นฤมล

พรหมโลก

93.อิทธิเชษฐ์

กาฬสุ วรรณ

94.นางสาวพัชรา

แสงนวล

95.นางสาววิพาภรณ์

อินทร์ จนั ทร์

96.นางสาวณัฐณิ ชา

กลีบบัวบาน

97.จันทร์ เพ็ญ

ราชานู

98.จันทิมา

พลายพงษา

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
เรื่อง การเตรียมความพร้ อมสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553
วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 –16.00 น.
ณ ห้ องประชุ มช่ อแก้ ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
99.พรพรรณ

ประสาทกุล

100.รัตติกาล

ดวงศักดิ์

101.วิภา

คงสู งเนิน

102.วุฒิชยั

ปิ่ นเงิน

103.โกสิ นทร์

แจ้งสว่าง

104.สมเกียรติ

กอบัวแก้ว

105.ปรี ยาภรณ์

อารี รักษ์

ในการประชุ มสั มมนาครั้งนี้มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
กาหนดการ
กาหนดการประชุมสัมมนา
เรื่อง การเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 –16.00 น.
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชัน้ 5 มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เวลา
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 09.20 น.
09.20 - 15.00 น.

15.00 - 16.00 น.
16.00 - 16.15 น.
หมายเหตุ :
10.30 - 10.45 น.
12.00 - 13.00 น.
14.30 - 14.45 น.

รายการ
ลงทะเบียน
พิธเี ปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การบรรยาย เรือ่ ง ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2553
โดย รศ.ศรีสมรัก อินทุจนั ทร์ยง (คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา)
ถาม-ตอบ
พิธปี ิด
กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
รับประทานอาหารว่างเช้า
รับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารว่างบ่าย

ในวันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00 – 16.00 น. ประชุ มสั มมนา เรื่อง การเตรียมความพร้ อมสาหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553 ณ ห้ องประชุ มช่ อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นันทา
คุณนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ (ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน) กล่าวรายงานสัมมนาเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อม
สาหรับการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553 เพื่อสร้ างความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และเป็ นการดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ให้
สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ประกาศและกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตลอดจนเป็ นการรองรับ
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ของส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ เพื่อให้
หน่ วยงานนาไปใช้เป็ นแนวทางในการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป และเพื่อ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรี ยมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
สาหรับการอบรมในครั้งนี้ มี ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมจากหน่ วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จานวน 90 คน และ
ได้รับเกี ยรติจากวิทยากรผูท้ รงคุ ณวุฒิท่านรศ.ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง เป็ นคณะอนุ กรรมการดาเนิ นการฝึ กอบรมเพื่อ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
รศ.ดร.ช่ วงโชติ พันธเวช ( อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนสุ นันทา ) ได้กล่าวว่าเปิ ดสัมมนาเรื่ อง การเตรี ยมความ
พร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553 ท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ศรี สมรัก
ขอบคุณท่านเป็ นอย่างยิงที่ท่านให้ช้ ีนาและชี้แนะการประกันคุณภาพ ผมเองนาเสนอร่ าง ท่านกรรมการมหาวิทยาลัยใน
ที่มหาวิทยาลัยวางยุทธศาสตร์ไว้ตาม 5 พันธกิจ 8ยุทธศาสตร์ มันจะครอบคลุมงานประกันคุณภาพรอบที่ 3 โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่เน้นกันมากก็คงเป็ นเรื่ องอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา ต้องต่างกับมหาวิทยาลัย
ดุสิต คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปและวัฒนธรรม หัวหน้า คณะวิทยาศาสตร์ ท่านรองมาเอง ไปฝึ กอบรมที่มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงที่จะออกนอกระบบ คงจะจัดรอบ 2 รอบ 3 ต่อไป เกณฑ์ใหม่ฝ่ายแผนมาทันที 9 องค์ประกอบ สกอ.อยู่
การประกันคุณภาพภายนอกด้วยจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ เกณฑ์ในรอบที่ 3 ออกมาเร็ วได้เท่าไรยิ่งดี สมศ.เร่ งตัดสิ นใจ
เกณฑ์มาตรฐานมันสมบูรณ์ ก่อนปี 2553 ถ้าเกณฑ์ประเมินคุ ณภาพภายนอกเข้ามาแล้ว ตั้งตัวไม่ติด มานัง่ ไล่เอกสาร
ขอบคุณทุกฝ่ าย ขึ้นแบบกราฟประสานมิตร ผ่านด้านคงอย่างเพราะวุฒิปริ ญญาเอก รศ. กลุ่มคณะมนุษย์ สังคมศาสตร์ ดู
แล้วคุณวุฒิเร่ งยาก ไม่ซ้ื อตัว ดึงตัว มาตรฐานการเรี ยนการสอน ขอบคุณวิทยากร ได้รับความรู ้ความเข้าใจในส่ วนงาน
จริ ง ไปดูงานพะเยา มหาลัยใหม่ 27-30 ตุลาคม 2553 เดินสู่ ในนั้นด้วย บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่จะเปิ ดงาน
รองศาสตราจารย์ ศรี ส มรั ก อินทุจันทร์ ยง (วิทยากร) ได้นาเสนอข้อมูล การเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการ
ประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553 ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับรายงานการประเมินตนเอง ประจาปี
การศึกษา 2552 ดังนี้

การประกันคณภาพภายในปี
การประกนคุ
ณภาพภายในปการศกษา
การศึกษา 2553

การประกั
ป นั คุณภาพภายใน
ใ
ปี การศึกษา 2553
ปการศกษา
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เงืื่อนไขสํ
ไ าคัญั ใในการจัดั ระบบประกั
ป นั คุณภาพ

อุดมศกษา
อดมศึ
กษา ตัตงแตปการศกษา
้ งแต่ปีการศึกษา 2553
การจัดกลุ่มสถาบัน
ระบบคะแนนในการประเมิน
ตวบงช
ตัวบ่งชี้
วิธีการประเมินตัวบ่งชี้
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การประกันคุณภาพอุดมศึกษาในระยะต่ อไปได้
ดําเนินการภายใต้ เงือ่ นไขต่ อไปนี้ :

เงอนไขสาคญในการจดระบบ
เงื
อ่ นไขสํ าคัญในการจัดระบบ
ป นั คุณภาพอุดมศึึกษา
ประกั
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
แผนอุดมศกษาระยะยาว
ึ
15 ปปี ฉบบท
ั ี่ 2 (พ.ศ.2551(
2565)
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
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การประกันคุณภาพอุดมศึกษาตาม พรบ.

การประกันคุณภาพอุดมศึกษาตาม พรบ.

รัฐบาล (ครม.)

รัฐบาล (ครม.)

• กําหนดยุทธศาสตร์ และมาตรฐานชาติ

• กําหนดยุทธศาสตร์ และมาตรฐานชาติ

ติดตามการปฏิบัต/ิ จดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
• ตดตามการปฏบต/

• ตดตามการปฏบต/
ติดตามการปฏิบัต/ิ จดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ

สมศ.

กระทรวงศึกษาธิการ
สกศ.
ต้ นสั งกัด

สมศ.

ก.พ.ร

กกอ./สกอ.
ส่ งเสริม/สนับสนุนการอุดมศึกษา

เสนอ/กํ
าหนดมาตรฐาน และเกณฑ์์
การปฏิบัติ
ร่ วมจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
(IQA)รองรับการประเมินภายนอก
(EQA)
รับข้ อเสนอจาก สมศ. เพือ่ ปรับปรงุ
สถานศึกษา

ต้ นสั งกัด

ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
มหาฯ (EQA)
รับรองมาตรฐานคุณภาพและ
เสนอแนะการปรั
ป ับปรุ
ป งสถานศึึกษา
ต่ อต้ นสั งกัด
รายงานการประเมินต่ อรัฐบาล
รายงานการประเมนตอรฐบาล
หน่ วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้ อง และ
สาธารณชน

กระทรวงศึกษาธิการ
สกศ.
ก.พ.ร

กกอ/สกอ.

สถาบันอุดมศึกษา
รับผิดชอบจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพ โดยจัดให้ มีการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
ปฏิบัตงิ านประจําตามปกติ (IQA) Internal Quality Assurance

สถาบันอุดมศึกษา
รัับผิดิ ชอบจัดั การศึึกษาให้
ใ ้ มีคุณภาพ โดยจั
โ ดั ให้
ใ ้ มีการประกั
ป นั คุณภาพภายในเป็
ใ ป็ นสวนหนึ
่
ึ่งของการ
ปฏิบัตงิ านประจําตามปกติ (IQA) Internal Quality Assurance

การประกันคุณภาพอุดมศึกษาตาม พรบ.

การประกันคุณภาพอุดมศึกษาตาม พรบ.

รัฐบาล (ครม.)

• กําหนดยุทธศาสตร์ และมาตรฐานชาติ

• ตดตามการปฏบต/
ติดตามการปฏิบัต/ิ จดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ

• ตดตามการปฏบต/
ติดตามการปฏิบัต/ิ จดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ

ก.พ.ร
ต้ นสั งกัด

สมศ.

รัฐบาล (ครม.)

• กําหนดยุทธศาสตร์ และมาตรฐานชาติ

• จัดทําคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
• ติดตามประเมินผลด้ าน
ป ิ ทธิิผล คุณภาพการให้
ประสิ
ใ ้ บริิการ
ประสิ ทธิภาพ และการพัฒนา
องค์กร
• เสนอผลการประเมิน และสิ่ งจูงใจ
ต่ อ ครม.

กระทรวงศึกษาธิการ
สกศ.

สกศ.
กกอ/สกอ.

สถาบันอุดมศึกษา
ั ิ
ั
ึ ใ ้ ี ณภาพ โดยจดใหมการประกนคุ
รบผดชอบจดการศกษาใหมคุ
โ ั ใ ้ ี ป ั ณภาพภายในเปนสวนหนงของการ
ใ ป็ ่
ึ่
ปฏิบัตงิ านประจําตามปกติ (IQA)
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กระทรวงศึกษาธิการ

ต้ นสั งกัด

สมศ.

ก.พ.ร

กกอ/สกอ.

สถาบันอุดมศึกษา
ั ิ
ั
ึ ใ ้ ี ณภาพ โดยจดใหมการประกนคุ
รบผดชอบจดการศกษาใหมคุ
โ ั ใ ้ ี ป ั ณภาพภายในเปนสวนหนงของการ
ใ ป็ ่
ึ่
ปฏิบัตงิ านประจําตามปกติ (IQA)
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ประเดนสาคญของแผนอุ
ประเด็
นสํ าคัญของแผนอดมศึ
ดมศกษาระยะยาว
กษาระยะยาว 15 ปปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-พ.ศ.2565) ในส่ วนที่
เกีย่ วข้ องกับคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2
เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2564
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่
มีคณ
มคุ
ณภาพส่
ภาพสูตลาดแรงงาน และพฒนาศกยภาพอุ
และพัฒนาศักยภาพอดมศึ
ดมศกษาในการ
กษาในการ
สร้างความรู แ้ ละนวัตกรรม เพื่ อเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของปร เทศในโลกาภิวตั น์ รวมทงสนบสนุ
แขงขนของประเทศในโลกาภวตน
รวมทัง้ สนับสนนการพั
นการพฒนาท
ฒนาที่
ยัง่ ยืนของท้องถิ่ นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิ บาล การเงิ น
การกํากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้ นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพใน
สาระสํํ าคัญ
ั บางประเด็
ป น็ จากแผน 15 ปี
ประเด็นที่ 1
ประเดนท
เพื่อแก้ปัญหาการไร้ทิศทาง ความซํ้าซ้อน การขาดคุณภาพ และการขาด
ป ิ ทธิิภาพ ให้
ประสิ
ใ พ้ ฒั นาจัดั สถาบันั อุดมศึึกษาเป็ป็ น 4 กลุ่ม(category)
: กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community Colleges)
: กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ ปี (4-year University)และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์
((Liberal Arts University)
y)
: กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
(Specialized University)
: กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจยั (Research University) และมหาวิทยาลัยบัณฑิต
( d University)
(Graduate
i i )
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จุจดเน้
ดเนนของสถาบนตามการแบงกลุ
นของสถาบันตามการแบ่ งกล่ มสถาบั
สถาบนฯโดย
นฯโดย กกอ.
วิทิ ยาลัยั ชุมชน
ผลิตหลักสตรตํ
ผลตหลกสู
ตรตากวาปรญญาตร
า่ กว่าปริญญาตรี จดฝกอบรมสนอง
จัดฝึ กอบรมสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและรองรับการเปลีย่ นอาชีพ
พื้นฐาน และเป็ นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ข) สถาบันั ทีเ่ี น้น้ ระดับั ปริ
ปญ
ิ ญาตรีี
่อเป็ นหลักในการ
เน้นผลิตบัณฑิตปริญญาตรี เพื
เนนผลตบณฑตปรญญาตร
เพอเปนหลกในการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค
ก)
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จุจดเน้
ดเนนของสถาบนตามการแบงกลุ
นของสถาบันตามการแบ่ งกล่ มสถาบั
สถาบนฯโดย
นฯโดย กกอ.

จุจดเน้
ดเนนของสถาบนตามการแบงกลุ
นของสถาบันตามการแบ่ งกล่ มสถาบั
สถาบนฯโดย
นฯโดย กกอ.

ค) สถาบันเฉพาะทาง
เน้นผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรื
เนนผลตบณฑตเฉพา
ทางหรอเฉพา
อเฉพาะกล่
กลุมสาขาวชา
สาขาวิชา รวมทั
รวมทงง้
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง มีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิต
จริงิ ทังั้ อุตสาหกรรมและบริกิ าร จําํ แนกได้
ไ เ้ ป็ นสองลักั ษณะ
ลักษณะที1่ เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
ลักษณะที2่ เน้นระดับปริญญาตรี

ง) สถาบันั ทีเี่ น้น้ การวิจิ ยั ขันั้ สูงและผลิติ บัณ
ั ฑิิตระดับั
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
เน้นผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
่อเป็ นผ้นาทาง
เอก รวมถงการวจยหลงปรญญาเอก
รวมถึงการวิจยั หลังปริญญาเอก เพื
เพอเปนผู
าํ ทาง
ความคิดของประเทศ มีศกั ยภาพในการขับเคลือ่ น
อุดมศึกษาให้อยูใ่ นแนวหน้าระดับสากล สร้างองค์ความรู ้
ทฤษฎี และข้
ทฤษฎ
และขอคนพบใหมทางวชาการ
อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
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กฎกระทรวงวาดวยระบบ
กฎกระทรวงว่
าด้ วยระบบ หลกเกณฑ
หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคณภาพการศึ
วธการประกนคุ
ณภาพการศกษา
กษา
พ ศ 2553
พ.ศ.
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ข้อ ๓ ระบบการประกันคุุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต้อง
ประกอบด้วย
ประกอบดวย
(๑) การประเมินคุณภาพภายใน
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๓) การพฒนาคุ
การพัฒนาคณภาพการศึ
ณภาพการศกษา
กษา
ข้อ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและ
มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย
(๑) การประเมนคุ
การประเมินคณภาพภายนอก
ณภาพภายนอก
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
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ข้อ ๕ ให้สถานศึกษาดําเนินการประกันคุุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ด้วยการ
สนบสนุ
มชน
ั นจากหนวยงานตนสงกดและการมสวนรวมของชุ
่
้ ั ั
ี่ ่
ข้อ ๖ ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในเสนอต่ อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่ วยงาน
ตนสงกด
่
ี่ ี่ ้ ื่ ิ
และเปดเผย
ปิ
้ ั ั และหนวยงานทเกยวของเพอพจารณา
รายงานนั้นต่ อสาธารณชน
ข้อ ๗ สถานศึกษาต้องนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปประกอบการจดทาแผนการพฒนาคุ
ไปป
ั ํ
ั
ณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
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ข้อ ๓๕ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้ใช้แนวปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุุดมศึกษาจัดให้ มห
ี น่ วยงานหรือ
คณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบการดําเนินการด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น
โดยมีหน้าที่พฒั นา บริ หารและติดตามการดําเนินการประกันคุุณภาพภายใน
ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการจัด
การศึกษาจะเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(๒) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อใช้กาํ กับ ตดตาม
ภายในเพอใชกากบ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมนคุ
ตรวจสอบและประเมินคณภาพการศึ
ณภาพการศกษาใหม
กษาให้มี
ประสิ ทธิภาพภายใต้ กรอบนโยบายและหลักการทีส่ ํ านักงานคณะกรรมการการ
อดมศึ
กษากําหนด
อุดมศกษากาหนด
(๓) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกัน
คุคณภาพภายใน
ณภาพภายใน โดยถอเปนสวนหนงของกระบวนการบรหารการศกษา
โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
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ข้ อ ๓๒ ให้ มี “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา”
มีอาํ นาจหน้ าทีด่ งั นี้
(๑) วางระเบยบหรอออกประกาศกาหนดหลกเกณฑและแนวปฏบตเกยวกบการ
วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพือ่ ส่ งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
ประกันคณภาพภายในระดั
ประกนคุ
ณภาพภายในระดบอุ
บอดมศึ
ดมศกษา
กษา โดยความเห็
โดยความเหนชอบของคณะกรรมการ
นชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(๒) เสนอแนะแนวทางปรั
ป ับปรุ
ป งและพัฒ
ั นาคุณภาพการศึึกษาแก่่สถานศึึกษาโดยนํ
โ ํา
ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุ งคุณภาพการศึกษา
อย่ างต่ อเนื่อง
(๓) แต่ งตั้งคณะทํางานเพือ่ ดําเนินการเกีย่ วกับการประกันคุุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา
(๔) ปฏบตการอนทเกยวของตามทรฐมนตรหรอคณะกรรมการการอุ
ปฏิบัตกิ ารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องตามทีร่ ัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอดมศึ
ดมศกษา
กษา
มอบหมาย
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(๔) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังต่อไปนี้
(ก) หลกสู
หลักสตรการศึ
ตรการศกษาในสาขาวชาตาง
กษาในสาขาวิชาต่าง ๆ
(ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์
(ค) สื่ อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(ง) หองสมุ
ห้องสมดและแหล่
ดและแหลงการเรยนรู
งการเรี ยนร้อื่น
(จ) อุปกรณ์การศึกษา
(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู้และบริ การการศึกษา
(ช) การวดผลการศกษาและสมฤทธผลทางการเรยนของนกศกษา
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรี ยนของนักศึกษา
(ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
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ใให้แ้ ต่่ละคณะวิชิ าและสถานศึึกษาระดับั อุดมศึึกษาจัดั ใให้้ มรี ะบบการติดิ ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้าน
การประกันคุุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๓๖๖ ใหหนวยงานตนสงกดของสถานศกษาระดบอุ
ขอ
ให้หน่ วยงานต้ นสั งกัดของสถานศึกษาร ดับอดมศึ
ดมศกษาจดใหมการ
กษาจัดให้ มกี าร
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่ างน้ อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี
และแจ้ง้ ผลให้ส้ ถานศึึกษาระดับอุดมศึึกษาทราบ รวมทั้ งเปิ ดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
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ระบบประกันคุุณภาพภายใน
กกอ.: กําหนดกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในประกันคุณภาพ
ภายใน
ใ ภายใต้
ใ ้ 9 องค์ป์ ระกอบคุณภาพ ปประกอบด้ว้ ย
1) พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินตนเองในทุกมิติของการบริ หารการศึกษา
2)) กําหนดแนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุุณภาพการศึกษาโดย
เริ่ มจากระดับสาขาวิชา/ภาควิชา คณะ และสถาบัน
3) สกอ./ตนสงกด
สกอ /ต้นสังกัด ติตดตามตรวจสอบคุ
ดตามตรวจสอบคณภาพการศึ
ณภาพการศกษาของ
กษาของ
สถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี
4) สกอ.นาผลการประเมนประกอบการรบรองวทยฐานะ
ส ํ
ป ิ ป
ั
ิ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการ
รบรองวทยฐานะฯ
ั
ิ
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ระบบประกันคุุณภาพการศึกษาภายใน
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553
553
ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตขิ อง กกอ.
ตามหลกเกณฑและแนวปฏบตของ
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ระบบประกันคณภาพภายใน
ระบบประกนคุ
ณภาพภายใน (ตอ)
(ต่อ)
สถาบันฯ: พัฒนาระบบประกันคุุณภาพภายในและแนวทางการดําเนินงาน
ของตนเอง ประกอบด้วย
1) พฒนาระบบการประกนคุ
พัฒนาร บบการปร กันคณภาพภายในภายใต้
ณภาพภายในภายใตกรอบนโยบาย
กรอบนโยบาย
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตทิ ี่ กกอ. กําหนด
2) สร้ างตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ เพิม่ เติมนอกเหนือจากตัวบ่ งชี้ของ กกอ.
และ สมศ. ทีเ่ หมาะสมกับวิสัยทัศน์ และสภาพแวดล้ อมของตนเอง
3) ประเมินตนเองและส่ งรายงานประจําปี ไปยัง สกอ./ต้ นสั งกัด ทุก
สิิ้นปี การศึึกษาตามระบบ CHE
C QA-Online
QA O i
4) ติดตามตรวจสอบและพัฒนาตามผลการประเมิน
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หลักการในการพัฒนาตัวบ่ งชี้ปร กันคณภาพ
หลกการในการพฒนาตวบงชประกนคุ
ณภาพ สกอ
สกอ.






่ ้ ีครอบคลุม 9 องค์ป์ ระกอบคุณภาพและเป็ป็ นไปตามกฎกระทรวงวา
่
ตัวั บงชี
ไป
ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 แกไขเพมเตม
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบท
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการศกษาของชาต
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุคณวฒิ
ณวุฒระดบอุ
ระดับอดมศึ
ดมศกษาแหงชาต
กษาแห่ งชาติ และมาตรฐานตาง
และมาตรฐานต่าง ๆ ทเกยวของ
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ประเมินปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้
ด้านผลผลิตและผลลัพธ์จะรวมตัวบ่งชี้ของ สกอ.และ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อความ
เชื่อมโยงและเป็ นเอกภาพของระบบประกันคุุณภาพอุุดมศึกษาไทย

หลักการในการพัฒนาตัวบ่ งชี้ประกันคณภาพ
หลกการในการพฒนาตวบงชประกนคุ
ณภาพ สกอ
สกอ.
 ตัวบ่งชี้ มีความสมดุุลระหว่ างมุุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4

ด้ าน คือ ด้าน
นักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน
และด้านบคลากร
และดานบุ
คลากร การเรยนรู
การเรี ยนร้และนวตกรรม
ละนวัตกรรม
 จํานวนตัวบ่งชี้ที่พฒ
ั นาขึ้น เป็ นเพียงจํานวนตัวบ่ งชี้ข้นั ตํ่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถเพิม่ เติมตัวบ่ งชี้และเกณฑ์์ ได้ต้ ามความเหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน
 เกณฑ์ที่พฒ
ั นาขึ้นมีท้งั ประเภทเกณฑ์ มาตรฐานทัว่ ไปที่ใช้กบั ทุกกลุ่ม
สถาบันอดมศึ
สถาบนอุ
ดมศกษา
กษา และเกณฑมาตรฐานเพมเตมเฉพาะกลุ
และเกณฑ์ มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะกล่ ม
สถาบันอุดมศึกษา ตามนิยามที่กาํ หนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง
มาตรฐานสถาบันั อุดมศึึกษา
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ประเภทตัวบ่ งชี้
ประเภทตวบงช




ฐ นข้ อๆ กําหนดเกณฑ์ การ
ตัวบ่ งชี้เชิงคุุณภาพจะระบุุเกณฑ์ มาตรฐานเป็
ประเมินตัวบ่ งชี้เป็ น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับ
จํานวนข้ อและระบว่วาผลการดาเนนงานไดกขอ
จานวนขอและระบุ
าผลการดําเนินงานได้ กขี่ ้ อ ไดคะแนนเทาใด
ได้ คะแนนเท่ าใด กรณทไม
กรณีทไี่ ม่
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ ครบทีจ่ ะได้ 1 คะแนน ให้ ถอื ว่ าได้ 0
คะแนน
ตัวบ่ งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรู ปของร้ อยละหรือค่ าเฉลีย่ กําหนดเกณฑ์ การ
ป นิ เป็ป็ นคะแนนระหว่่ าง 1 ถึงึ 5 โดยเป็
ประเมิ
โ ป็ นค่่ าต่่ อเนื่ือง (มีจี ุดทศนิิยม)
สํ าหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้ (ซึ่งอยู่ในรู ปร้ อยละหรือ
ค่่ าเฉลีย่ี ) เป็ปนคะแนนทําโโดยการเทียี บบัญญัตไิ ตรยางศ์์ โดยที
โ แ่ี ต่่ ละ
ตัวบ่ งชี้จะกําหนดค่ าร้ อยละหรือค่ าเฉลีย่ ทีค่ ดิ เป็ นคะแนน 5 ไว้
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วิวธการประเมนตวบงชเชงปรมาณ
ธีการประเมินตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณ
สูตรการคํานวณ :
คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก =
แปลงค่าร้อยละทีค่ าํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =
คะแนนทได
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 0.00 – 1.50
คะแนน 1.51
1 51 – 2.50
2 50
คะแนน 2.51 – 3.50
คะแนน 3.51 – 4.50
คะแนน 4.51 – 5.00

หมายถึงการดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
เร่ งด่วน
หมายถึงการดําเนินงานต้องปรับปรงง
หมายถงการดาเนนงานตองปรบปรุ
หมายถึงการดําเนินงานระดับพอใช้
หมายถึงการดําเนินงานระดับดี
หมายถึึงการดําํ เนิินงานระดับั ดีีมาก
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การประเมิน: ภาควชา/สาขาวชา
การประเมน:
ภาควิชา/สาขาวิชา คณะ สถาบั
สถาบนน




การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แต่ละ
สถาบันอดมศึ
สถาบนอุ
ดมศกษาจะตองใชตวบงชคุ
กษาจะต้องใช้ตวั บ่งชี้คณ
ณภาพของ
ภาพของ สกอ
สกอ.(และ
(และ สมศ.)
สมศ ) ทุทกก
ตัวในการประเมินคุณภาพแต่ละปี การศึกษา
การประเมิ
ป ินคุณภาพการศึึกษาภายในระดั
ใ
บั ภาควิชิ า/สาขาวิชิ า คณะวิชิ า
และหน่วยงานที่มีการเรี ยนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ของ
สกอ.(และ สมศ.)ที่จะนําไปใช้ให้สอดคล้องกับบริ บท โครงสร้าง และ
ฐ
ระบบการบริ หาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้
สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน
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กระบวนการประเมินคุุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวางแผนจัดกระบวนการประเมินฯให้เสร็ จก่อนสิ้ นปี

การศกษา
การศึ
กษา เพอสามารถนาผลการประเมนไปทาแผนปรบปรุ
เพื่อสามารถนําผลการประเมินไปทําแผนปรับปรงปี
งป
ต่อไป
กระบวนการประเมินมี 4 ขั้นตอน ตามระบบพัฒนาคุณภาพ:
PDCA
ทําการประเมินตั้งแต่ระดับ ภาควิชา/สาขาวิชา คณะ และสถาบัน
โดยใช้ ระบบ CHE QA Online ประเมินตั้งแต่ ระดับคณะขึน้ ไป
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การเตรียมการของสถาบัน
ก่่ อนการตรวจเยีย่ี มของทีมี ผู้ ประเมินิ
เตรี ยมรายงานประจําปี ตามระบบ CHE QA Online และเตรี ยม

เอกสารอางอง
เอกสารอ้
างอิง โดยอาจ Upload หรอ
หรื อ Link ไปยง
ไปยัง CHE QA Online
แต่งตั้ง และประสานงานกับทีมผูป
้ ระเมิน
เตรี ยมความพร้อมบุคลากร โดยเฉพาะผูท
้ าํ หน้าที่ประสานงานการ
ตรวจเยีย่ ม
ตรวจเยยม
เตรี ยมความพร้อมด้านอุุปกรณ์ และสถานที่จะอํานวยความสะดวก
แก่ผปู ้ ระเมิน
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การแต่ งตั้งคณะผู้ประเมิน
 คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรื อหน่ วยงานเทียบเท่ า

มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ขนาดของภาควิชาหรื อหน่วยงาน
เทียบเท่า
 เป็ นผูป
้ ระเมินจากภายนอกภาควิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่าที่ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตร
ผูป้ ระเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณี ที่ผปู ้ ระเมินจากภายนอกภาควิชาหรื อ
หน่่วยงานเทีียบเท่่าเป็ป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์
ป
์สูง ซึ่ ึ งสามารถให้
ใ ค้ าํ แนะนําที่ีจะเป็ป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อภาควิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่
ตองผานการฝกอบรมหลกสู
ฝึ
ั สตรผูป้ ระเมนของ
ิ
ส กได
สกอ.
ไ็ ้ สวนผู
ส่ ป้ ระเมนจากภายในภาควชา
ิ
ใ
ิ
้ ่
หรื อหน่วยงานเทียบเท่าต้องผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. หรื อที่สถาบัน
จัดฝึ กอบรมให้โดยใช้หลักสตรของ
จดฝกอบรมใหโดยใชหลกสู
ตรของ สกอ
สกอ.
 ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็ นผูป
้ ระเมินจากภายในหรื อภายนอกภาควิชาหรื อ
หน่วยงานเทียบเท่าก็ได้ โดยตองเปนผู
หนวยงานเทยบเทากได
โดยต้องเป็ นผ้ที่ผานการฝกอบรมหลกสู
ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสตรผ้
ตรผูประเมิ
ระเมนของ
นของ สกอ
สกอ.
หรื อที่สถาบันจัดฝึ กอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
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การแต่ งตั้งคณะผ้ ประเมน
การแตงตงคณะผู
ระเมิน


คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
ั ขนาดของสถาบัน
 มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอย่กู บ
 เป็ นผูป
้ ระเมินจากภายนอกสถาบันที่ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรผู ้
ประเมินของ สกอ
ประเมนของ
สกอ. อยางนอยรอยละ
อย่างน้อยร้อยละ 50 สวนผู
ส่ วนผ้ประเมนจากภายใน
ระเมินจากภายใน
สถาบันต้องผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. หรื อที่
สถาบันจัดฝึ กอบรมให้โดยใช้หลักสตรของ
สถาบนจดฝกอบรมใหโดยใชหลกสู
ตรของ สกอ
สกอ.
 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็ นผูป
้ ระเมินจากภายนอกสถาบันที่
ขึ้ ึนบัญั ชีีประธานคณะกรรมการประเมิ
ป ินคุณภาพการศึึกษาภายในของ
ใ
สกอ.
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การแต่ งตั้งคณะผูู้ประเมิน


คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรื อหน่ วยงานเทียบเท่ า





มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของคณะวิชาหรื อ
หน่วยงานเทียบเท่า
เป็็ นผูป้ ระเมินจากภายนอกสถาบันที่ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูป้ ระเมินของ สกอ.
อย่างน้อย 1 คน ในกรณี ที่ผปู ้ ระเมินจากภายนอกสถาบันเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และ
ประสบการณ์สง ซึซงสามารถใหคาแนะนาทจะเปนประโยชนอยางยงตอคณะทรบ
ประสบการณสู
่ งสามารถให้คาํ แนะนําที่จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อคณะที่รับ
การประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ตอ้ งผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. ก็
ได้ ส่ วนผูป้ ระเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ
สกอ. หรืื อที่สถาบันจัดฝึึ กอบรมให้โ้ ดยใช้ห้ ลักสูตรของ สกอ.
ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็ นผูป้ ระเมินจากภายในหรื อนอกสถาบันก็ได้ใน
ี ี่ ป็ ป้ ระเมนภายในสถาบนตองอยู
กรณทเปนผู
ิ
ใ ส ั ้ น่ อกสงกดคณะทประเมน
สั ั
ี่ป ิ โดยประธาน
โ ป
ต้องเป็ นผูท้ ี่ข้ ึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สกอ.
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การติดตามตรวจสอบโดย สกอ./ต้ นสั งกัด
สกอ./ต้นสังกัด จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี โดย
1) ตดตามความกาวหนาของการปฏบตตามแผนการพฒนาคุ
ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาคณภาพ
ณภาพ
การศึกษาของสถาบัน
2) จัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
่ ั
3) เสนอแนะมาตรการเรงรดการพฒนาคุ
ส
ณภาพการศกษาของ
ศึ
ั
สถาบัน
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องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
จําแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ข, ค(1), ค(2), ง,)
ที่

ตัวบ่ งชี้ทพี่ ฒ
ตวบงชทพฒนาโดย
ั นาโดย สกอ.

1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
จําแนกตามกลุ่มสถาบันั อุดมศึึกษา (ข, ค(1), ค(2), ง,)
ตัวบ่ งชี ้

องคประกอบท
์ป
ี่ 2(ตอ)
2( ่ ) การผลตบณฑต
ิ ั ิ
2. ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
6
2. ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของ
ั ิ
7 บณฑต
2. ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่จดั
ใ ้ ั ั ศึ
8 ใหกบนกศกษา

ข

ค ค
(1) (2)

ง

/

/

/

/

/

//

//

//

//

//

//

//

//
/

//
/

//
/

//
/

/

/

/

/

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
จําแนกตามกลุ่มสถาบันั อุดมศึึกษา

ค ค
(1) (2)

ง

/

/

/

/

/

//

/

//

/

/

/

/

/ =ตัวบ่งชี้ร่วมและเกณฑ์ร่วมกันทุกกลุ่มสถาบัน
// =ตัตวบงชรวมแตมเกณฑเพมเตมหรอแตกตางเฉพาะกลุ
วบ่งชี้ร่วมแต่มีเกณฑ์เพิ่มเติมหรื อแตกต่างเฉพาะกล่มสถาบนนน
สถาบันนั้น
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องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ
ดาเนนการ
กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบท
์ป
ี่ 2 การผลตบณฑต
ิ ั ิ
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร
อาจารย์ป์ ระจําํ ทีี่มีคุณวุฒิปริิ ญญาเอก
อาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ระบบการพัฒนาคณาจารย์แ์ ละบุคลากรสนับสนุน
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้

ข

/ =ตัวบ่งชี้ร่วมและเกณฑ์ร่วมกันทุกกลุ่มสถาบัน
เพิ่มเติมQuality
หรื อแตกต่
างเฉพาะกลุ่มสถาบันนั้น
//= ตัวบ่งชี้ร่วมแต่มีเกณฑ์
Internal
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Internal Quality Assurance

ที่

ตัวบ่ งชี ้

ที่

3.1
3.2
4.1
4.2
4.3

ตัวบ่ งชี ้

องคประกอบท
องค์
ประกอบที่ 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ระบบและกลไกจัดการความรูู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจยั
ประจาและนกวจย
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ค ค
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ง
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/
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/
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//*

//*

//*

//*

/ =ตัวบ่งชี้ร่วมและเกณฑ์ร่วมกันทุกกลุ่มสถาบัน
Quality Assurance
่มสถาบันนั้น * =แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
แตกต่างเฉพาะกลุ
// =ตัวบ่งชี้ร่วมแต่มีเกณฑ์เพิ่มเติมหรื อInternal

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
จําแนกตามกลุ่มสถาบันั อุดมศึึกษา

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
จําแนกตามกลุ่มสถาบันั อุดมศึึกษา
ที่

ที่

ตัวบ่ งชี ้

ข

องค์ ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
่ สั
5 1 ระบบและกลไกการบรการทางวชาการแกสงคม
5.1
ไ
ิ
ิ
5.2 กระบวนการบริ การวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
องค์์ ประกอบที่ี 6 การทําํ นุบํารุงศิิลปปะและวัฒ
ั นธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม

ค ค
ง
(1) (2)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/= ตัวบ่งชี้ร่วมและเกณฑ์ร่วมกันทุกกลุ่มสถาบัน

7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
9.1

ตัวบ่ งชี ้

องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรี ยนรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ
ระบบบริ หารความเสี่ ยง
องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุุณภาพการศึกษาภายใน
/ =ตัวบ่งชี้ร่วมและเกณฑ์ร่วมกันทุกกลุ่มสถาบัน
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ขอขอบคุณทุกท่าน
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องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
จําแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ข, ค(1), ค(2), ง,)

เกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
ปี 2553

ที่

1.1

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ตัวบ่ งชี ้

องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ
ดาเนนการ
กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบท
์ป
ี่ 2 การผลตบณฑต
ิ ั ิ
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร
อาจารย์ป์ ระจําํ ทีี่มีคุณวุฒิปริิ ญญาเอก
อาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ระบบการพัฒนาคณาจารย์แ์ ละบุคลากรสนับสนุน
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้

ข
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/ =ตัวบ่งชี้ร่วมและเกณฑ์ร่วมกันทุกกลุ่มสถาบัน
เพิ่มเติมQuality
หรื อแตกต่
างเฉพาะกลุ่มสถาบันนั้น
//= ตัวบ่งชี้ร่วมแต่มีเกณฑ์
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องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
จําแนกตามกลุ่มสถาบันั อุดมศึึกษา (ข, ค(1), ค(2), ง,)
ที่

ตัวบ่ งชี ้

องคประกอบท
์ป
ี่ 2(ตอ)
2( ่ ) การผลตบณฑต
ิ ั ิ
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
2 ระบบและกลไกพฒนาสมฤทธผลการเรยนตามคุ
2.7
ไ ั
ั
ิ
ี
ณลกษณะของ
ั
บัณฑิต
2 8 ระดบความสาเรจของการเสรมสรางคุ
2.8
ั
สํ ็
ส ิ ส ้ ณธรรมจรยธรรมทจด
ิ
ี่ ั
ให้กบั นักศึกษา

ข

ค ค
(1) (2)

ง

ที่

/
/

/
//

/
/

/
//

3.1
3.2

/

/

/

/

4.1
4.2
4.3

/ =ตวบงชรวมและเกณฑรวมกนทุ
ตัวบ่งชี้ร่วมและเกณฑ์ร่วมกันทกกล่
กกลุมสถาบน
สถาบัน
// =ตัวบ่งชี้ร่วมแต่มีเกณฑ์เพิ่มเติมหรื อแตกต่างเฉพาะกลุ่มสถาบันนั้น
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องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
จําแนกตามกลุ่มสถาบันั อุดมศึึกษา
ตัวบ่ งชี ้

องคประกอบท
องค์
ประกอบที่ 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ระบบและกลไกจัดการความรูู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจยั
ประจาและนกวจย
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/ =ตัวบ่งชี้ร่วมและเกณฑ์ร่วมกันทุกกลุ่มสถาบัน
Quality Assurance
่มสถาบันนั้น * =แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
แตกต่างเฉพาะกลุ
// =ตัวบ่งชี้ร่วมแต่มีเกณฑ์เพิ่มเติมหรื อInternal

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
จําแนกตามกลุ่มสถาบันั อุดมศึึกษา

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
จําแนกตามกลุ่มสถาบันั อุดมศึึกษา
ที่

ที่

ตัวบ่ งชี ้

องค์ ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
่ สั
5 1 ระบบและกลไกการบรการทางวชาการแกสงคม
5.1
ไ
ิ
ิ
5.2 กระบวนการบริ การวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
องค์์ ประกอบที่ี 6 การทําํ นุบํารุงศิิลปปะและวัฒ
ั นธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
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/= ตัวบ่งชี้ร่วมและเกณฑ์ร่วมกันทุกกลุ่มสถาบัน

7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
9.1

ตัวบ่ งชี ้

องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรี ยนรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ
ระบบบริ หารความเสี่ ยง
องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุุณภาพการศึกษาภายใน
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/ =ตัวบ่งชี้ร่วมและเกณฑ์ร่วมกันทุกกลุ่มสถาบัน
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพฒนาแผน
กระบวนการพัฒนาแผน
1.

2.
3.3

มีการจัดทําแผนกลยุทธ์์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบั
โ
น โดยการมี
โ
ส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รบั ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ น
แผนที่เชือ่ มโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่
2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551 – 2554)
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
มีกร บวนการแปลงแผนกลยทธ์
มกระบวนการแปลงแผนกลยุ
ทธเปนแผนปฏบตงานประจาปครบ
เป็ นแผนปฏิบตั ิงานปร จําปี ครบ 4 พนธกจ
พันธกิจ คอ
คือ
ด้านการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทํานุบาํ รุง
ศิลปวั
ปฒ
ั นธรรม
Internal Quality Assurance
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพฒนาแผน
กระบวนการพัฒนาแผน (ต่ตอ
ตอ)
อ)
4.
5.
6.6
7.7
8.

มีีการดําํ เนินการตามแผนปฏิ
ป บตั ิงานประจํ
ป าํ ปี ครบ 4 พันั ธกิจ
มีตวั บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิงานประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ั ่ ้ ี เพือ่ื วดความสาเรจของการดาเนิ
ตวบงชี
์
ป บิ ติั ิ
ั
ํ ็
ํ นิ งานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิ
งานประจําปี
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี อยาง
มการตดตามผลการดาเนนงานตามตวบงชของแผนปฏบตงานประจาป
อย่าง
่
น้อยปี ละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้ ริหารเพือพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยทธ์
มการประเมนผลการดาเนนงานตามตวบงชของแผนกลยุ
ทธ อยางนอยปละ
อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้ ริหารและสภาสถาบันเพือ่ พิจารณา
มีการนําผลการพิจารณา ขอคดเหน
มการนาผลการพจารณา
ข้อคิดเห็น และข้
และขอเสนอแนะของสภาสถาบนไป
อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงานประจําปี
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพฒนาและบรหารหลกสู
ร บบแล กลไกการพัฒนาแล บริหารหลักสตร
ตร

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
หรือ 3 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 6
หรือ 7 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 8
ข้อ

1. มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาํ หนดโดยคณ กรรมการการอดมศึ
ตามแนวทางปฏบตทกาหนดโดยคณะกรรมการการอุ
ดมศกษา
กษา
และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิท่ีกาํ หนด
โดยคณ กรรมการการอดมศึ
โดยคณะกรรมการการอุ
ดมศกษา
กษา และดาเนนการตามระบบท
แล ดําเนินการตามร บบที่
กําหนด
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพฒนาและบรหารหลกสู
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตร
ตร (ต่ตอ
ตอ)
อ)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตู ร (ต่อ)

3 ทุทกหลั
3.
กหลกสู
กสตรมี
ตรมการดาเนนงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกสู
การดําเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตร
ตร

4.4

ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณวฒิ
ดาเนนงานตามกรอบมาตรฐานคุ
ณวุฒระดบอุ
ระดับอดมศึ
ดมศกษาแหงชาต
กษาแห่งชาติ หมายถง
หมายถึง ตองม
ต้องมี
การประเมินผลตาม ”ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา เพอการประกนคุ
สาขา/สาขาวชา
เพือ่ การประกันคณภาพหลั
ณภาพหลกสู
กสตรและการเรี
ตรและการเรยนการสอน”
ยนการสอน” กรณท
กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่งชี้กลางที่กาํ หนดในภาคผนวก ก) สาหรบหลกสู
บงชกลางทกาหนดในภาคผนวก
สําหรับหลักสตรสาขาวิ
ตรสาขาวชาชพตองไดรบการ
ชาชีพต้องได้รบั การ
่
่
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพทีเกียวข้องด้วย
(หมายเหตุ: สําหรับเกณฑ์ม์ าตรฐานที่ 3 หลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงก่อน
ปี การศึกษา 2555 ให้ยดึ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 แทนกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
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5.5

มคณะกรรมการรบผดชอบควบคุ
ีคณ กรร การรั ดิ ชอ คว คมกากบใหมการดาเนนการไดครบถวนทงขอ
กํากั ให้ ีการดํา ิ การได้คร ถ้ว ั้ อ้ 1
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสตรอย่
หลกสู
ตรอยางนอยตามกรอบเวลาทกาหนดในเกณฑมาตรฐานหลกสู
างน้อยตามกรอบเวลาที่กาํ หนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสตรฯ
ตรฯ กรณ
กรณี
่
หลักสูตรทีดาํ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคมกํ
จะตองควบคุ
มกากบใหการดาเนนงานตามตวบงชในขอ
ากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผานเกณฑการประเมน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
่
5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ทีกาํ หนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมกํ
มคณะกรรมการรบผดชอบควบคุ
มกากบใหมการดาเนนการไดครบถวนทงขอ
ากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทัง้ ข้อ 1
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
่ดาํ เนินงานตามกรอบ
หลักสตรตามผลการประเมิ
หลกสู
ตรตามผลการประเมนในขอ
นในข้อ 4 กรณหลกสู
กรณีหลักสตรที
ตรทดาเนนงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผานเกณฑการประเมนครบ
ดาเนนงานตามตวบงชในขอ
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุทกตั
กตวบงชและทุ
วบ่งชี้และทกก
หลักสูตร
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพฒนาและบรหารหลกสู
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตร
ตร (ต่ตอ
ตอ)
อ)
6.
7.
8.

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน
1. เกณฑทวไป
เกณฑ์ทวั่ ไป

มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกีย่ วข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตร
วิชาชีพทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจยั ที่เปิ ดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ป ญญาเอก) มีีจาํ นวนมากกว่่าร้อ้ ยละ 50 ของจําํ นวนหลักั สูตรทังั้ หมดทุกระดับั
ปริ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
หลักั สูตรระดับั บัณั ฑิตศึกึ ษาที่ีเน้น้ การวิจยั ทีี่เปิปดสอน (ปริ
ป ญญาโท
โ เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจาํ นวนนักศึกษาที่ศกึ ษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวน
นักศึกษาทัง้ หมดทกระดั
นกศกษาทงหมดทุ
กระดบการศกษา
บการศึกษา (เฉพาะกลุ
(เฉพาะกล่ม ค1 และ ง)

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีมการดาเนนการ
การดําเนินการ 1 มการดาเนนการ
มีการดําเนินการ 2
ข้อ
ข้อ

มีมการดาเนนการ
การดําเนินการ 3
ข้อ

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก
2 แนวทางตอไปน
แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกเป็ น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพมขนของคารอยละของอาจารยประจาทมคุ
แปลงค่าการเพิม่ ขึ้นของค่าร้อยล ของอาจารย์ปร จําที่มีคณ
ณวฒิ
วุฒ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
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คะแนน 5

มีมการดาเนนการ
การดําเนินการ 4 มการดาเนนการ
มีการดําเนินการ 5
ข้อ
ข้อ

2. เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1 ค2 และ ง

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการ
ดํดาเนนการ
า ิ การ 1
ข้อ

มีการดําเนินการ
2 ขออ้

มีการดําเนินการ
3 ขออ้
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารยประจาทมคุ
ตวบงชท
อาจารย์ประจําที่มีคณวฒิ
ณวุฒปรญญาเอก
ปริญญาเอก

คะแนน 4

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการครบ 5 ข้อตาม
4 ขออ้
เกณฑทวไป
กณ ์ วั่ ไป และครบถวนตาม
ล คร ถ้ว ตา
เกณฑ์มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะกลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารยประจาทมคุ
ตวบงชท
อาจารย์ประจําที่มีคณวฒิ
ณวุฒปรญญาเอก(
ปรญญาเอก
ปริญญาเอก(
ญาเอก(ต่ตอ
ตอ)
อ)
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิม่ ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปี ที่ผ่านมา ที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิม่ ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปี ที่ผ่านมา ที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก(
ญาเอก(ต่อ)
ตัวอย่างที่ 1
ปี การศึกษา
์ ั้
อาจารยทงหมด
อาจารย์วุฒปิ ริญญาเอก
ร้อยละ
รอยละ
คะแนนตามแนวทางที่ 1
ร้อยละอาจารย์ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
คะแนนตามแนวทางที่ 2

2552
1,000
230
23%
3.83

ตัตวบงชท
วบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์
อาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการ
ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ

2553
1,200
260
22%
3.67
-1.00
0

ตัวอย่างที่ 2
ปี การศึกษา
อาจารย์ทงั้ หมด
อาจารย์วฒิ
อาจารยวุ
ฒปรญญาเอก
ปริญญาเอก
ร้อยละ
คคะแนนตามแนวทางที
แนนตามแนวทางท่ 1
ร้อยละอาจารย์ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
Internal Quality Assurance
่2
คะแนนตามแนวทางที

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2

2552
1,000
230
23%
3.83

2553
1,200
330
27.50%
4.58
4.50
1.875

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ(
าการ(ต่อ)
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงผู
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งผ้ช่ววยศาสตราจารย
ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม
5 = ร้อ้ ยละ 60 ขึ้ นึ ไป หรือื
2)) ค่าการเพิม่ ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งผููช้ ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน
เปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา ทกาหนดใหเปนคะแนนเตม
เปรยบเทยบกบปทผานมา
ที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ
ร้อยละ
12 ขึ้นไป
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แนวทางตอไปน
แนวทางต่
อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการเป็ น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพมขนของคารอยละของอาจารยประจาทดารง
แปลงค่าการเพิม่ ขึ้นของค่าร้อยล ของอาจารย์ปร จําที่ดาํ รง
ตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5

Internal Quality Assurance

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ(
าการ(ต่อ)
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1) คารอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนง
ค่าร้อยล ของอาจารย์ปร จําที่ดาํ รงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ รวมกัน ที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพมขนของรอยล
ค่าการเพิม่ ขึ้นของร้อยละของอาจารย์
ของอาจารยปร
ประจํจาทดารงตาแหนงรอง
าที่ดาํ รงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา ที่
กําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ
กาหนดใหเปนคะแนนเตม
ร้อยละ 6 ขนไป
ขึ้นไป
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพฒนาคณาจารยและบุ
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคลากรสนั
คลากรสนบสนุ
บสนนน
1.
2.
3.
4.4

มีีแผนการบริหิ ารและการพัฒ
ั นาคณาจารย์ท์ งั้ ด้า้ นวิิชาการ เทคนิคิ การสอนและ
การวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข์ อ้ มูลเชิงประจั
ป กั ษ์์
มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนให้เป็ นไปตามแผน
ที่กาํ หนด
่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และ
ุ
มีสวัสดิการเสริมสร้างสขภาพที
บุคลากรสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบคลากรสนั
มระบบการตดตามใหคณาจารยและบุ
คลากรสนบสนุ
บสนนนํ
นนาความรู
าความร้และทกษะจาก
ละทักษะจาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูข้ อง
นักศึกษา ตลอดจนการปฏบตงานทเกยวของ
นกศกษา
ตลอดจนการปฏิบตั ิงานที่เกีย่ วข้อง
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคุ ลากรสนับสนุุน (ต่อ)
5. มีการให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
และดแลควบคมให้
แล
ดูแลควบคุมใหคณาจารยแล
คณาจารย์และบคลากรสายสนั
บุคลากรสายสนบสนุ
บสนนถื
นถอปฏบต
อปฏิบตั ิ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
7.7 มการนาผลการประเมนไปปรบปรุ
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงแผนหรื
งแผนหรอปรบปรุ
อปรับปรงการบริ
งการบรหาร
หาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
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ตัวบ่งชี้ที 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนร้
เรยนรู

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 3
หรือ 4 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 5
หรือ 6 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 7
ข้อ
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1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพือ่ ให้นกั ศึกษามีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา
ไม่สงกว่
ไมสู
งกวาา 8 FTES ตอเครอง
ต่อเครือ่ ง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอ้ นื่ ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แล มีการฝึ กอบรมการใช้งานแก่นกั ศึกษาทกปี
และมการฝกอบรมการใชงานแกนกศกษาทุ
กปการศกษา
การศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนร้ (ต่ตอ
เรยนรู
ตอ)
อ)

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

4.4 มีมบรการสงอานวยความสะดวกทจาเปนอนๆ
บริการสิง่ อํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ นอืน่ ๆ อย่
อยางนอยในดานงานทะเบยน
างน้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจั
รกษาพยาบาล
การจดการหรอจดบรการดานอาหาร
ดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกฬา
และสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อย่า อ้ ยใ รือ่ ปร ปา ไฟฟ้
อยางนอยในเรองประปา
ไฟฟาา ระบบกาจดของเสย
ร กําจัด อ สีย การจดการขยะ
การจัดการ ย รว
รวมทงมระบบ
ั้ ีร
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกีย่ี วข้อ้ ง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ตา่ํ กว่า 3.51 จากคะแนน
เต็็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผูร้ บั บริการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
1.1 มีมระบบและกลไกการประกนคุ
ร บบแล กลไกการปร กันคณภาพการจั
ณภาพการจดการเรยนการสอนทเนน
ดการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ปร ส การณ์ภาคส า (ถาม)
ประสบการณภาคสนาม
(ถ้า ี) กอนการเปดสอนในแตละภาค
ก่อ การ ปิ ดสอ ใ ต่ล ภาค
การศึกษา ตามที่กาํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3.3 ทุกหลกสู
ั สตรมรายวชาทสงเสรมทกษะการเรยนรู
ี ิช ี่ส่ ส ิ ั
ี ด้ วยตนเอง
้
และการ
ให้ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิทงั้ ในและนอกห้องเรียนหรือจาก
การทําวิจยั
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คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
หรือ 3 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 6
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 7
ข้อ
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจั
ระบบและกลไกการจดการเรยนการสอน
ดการเรียนการสอน (ต่ตอ
ตอ)
อ)
4.
5.
6.

7.

มีีการให้
ใ ผ้ ูม้ ีประสบการณ์ท์ างวิชาการหรือื ใในวิชาชีพี จากหน่่วยงานหรือื ชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
มีการจัดการเรียนรูท้ ่ีพฒ
ั นาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจัดการความรู ้
เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
เพอพฒนาการเรยนการสอน
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิง่ สนับั สนุนการเรียี นรูท้ ุกรายวิชา ทุกภาคการศึกึ ษา โโดยผลการประเมิ
ป น
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตา่ํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนร้ ทุทกรายวิ
ประเมนผลการเรยนรู
กรายวชา
ชา ตามผลการประเมนรายวชา
ตามผลการประเมินรายวิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคณลั
ตามคุณลกษณะของบณฑต
กษณ ของบัณฑิต

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
หรือ 3 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 6
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 7
ข้อ

1.1 มีมการสารวจคุ
การสํ ารวจคณลั
ณลกษณะของบณฑตทพงประสงคตามความ
กษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามความ
ต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต อย่ างน้ อยสํ าหรับทุกหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี ทุทกรอบระยะเวลาตามแผนกํ
ปรญญาตร
กรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศกษาของ
าหนดการศึกษาของ
หลักสู ตร
2.2 มการนาผลจากขอ
มีการนําผลจากข้ อ 1 มาใชในการปรบปรุ
มาใช้ ในการปรับปรงหลั
งหลกสู
กสตรการจั
ตรการจดการ
ดการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสั มฤทธิผลทางการเรียน
ทีส่ ่ งเสริมทักษะอาชีพและคณลั
ทสงเสรมทกษะอาชพและคุ
ณลกษณะของบณฑตทพง
กษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ ตามความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
3.3 มการสงเสรมสนบสนุ
มีการส่ งเสริมสนับสนนทรั
นทรพยากรทงดานบุ
พยากรทั้งด้ านบคลากร
คลากร เทคโนโลย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณทีเ่ อือ้ ต่ อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
ของบณฑต
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุคณลั
ณลกษณะของบณฑต
กษณะของบัณฑิต (ต่ตอ
ตอ)
อ)
4.4 มีมระบบและกลไกการสงเสรมใหนกศกษาระดบปรญญาตรและ
ระบบและกลไกการส่งเสริมให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ุ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชมระหว่
างสถาบัน หรือที่ประชมุ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกจิ กรรมส่งเสริมคุุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกั ศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาที่จดั โดยสถาบัน
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์
ของนักั ศึกึ ษาระดับั บัณั ฑิตศึกึ ษา และมีีการรับั รองการใช้
ใ ป้ ระโยชน์
โ ์
จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
(เฉพา กล่ม ค 1)
(เฉพาะกลุ
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์
และมีการนําไปตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะ
และมการนาไปตพมพเผยแพรในวารสารระดบนานาชาต
กลุ่ม ง)
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เกณฑ์การประเมิน
เกณฑการประเมน
1. เกณฑ์ทวั่ ไป

คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดําเนินการ 1 มีการดําเนินการ 2
ข้อ
ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3
ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ 4 มีการดําเนินการ 5
ข้อ
ข้อ

2. เกณฑ์เฉพาะกลุุ่ม ค1 และ ง

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ
ขอ

มีการดําเนินการ
2 ข้อ

มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการครบ 5 ข้อตาม
4 ข้อ
เกณฑ์ทวั่ ไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพา กล่ม
เกณฑมาตรฐานเพมเตมเฉพาะกลุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดั
ให้
ใหกบนกศกษา
กบั นักศึกษา
1. มีการกําหนดพฤติ
ฤ กรรมด้ านคุุณธรรมจริยธรรมสํ าหรับนักศึกษาที่
ต้ องการส่ งเสริมไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
2. มีการถ่ ายทอดหรือเผยแพร่ พฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรมสํ าหรับ
นัักศึึกษาทีต่ี ้ องการส่่ งเสริิมตามข้้ อ 1 ไปยั
ไป งั ผู้ บริิหาร คณาจารย์์ นัักศึึกษา
และผู้เกีย่ วข้ องทราบอย่ างทัว่ ถึงทั้งสถาบัน
3.3 มโครงการหรอกจกรรมสงเสรมการพฒนาพฤตกรรมดานคุ
มีโครงการหรือกิจกรรมส่ งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้ านคณธรรม
ณธรรม
จริยธรรมที่ กําหนดในข้ อ 1 โดยระบุตวั บ่ งชี้และเป้ าหมายวัดความสํ าเร็จ
ทีช่ ัดเจน
ทชดเจน
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบ่ งชี้และเป้ าหมายทีก่ าํ หนดในข้ อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่ างน้ อยร้ อยละ 90 ของตัวบ่ งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับนักศึกษาได้ รับการยกย่ องชมเชย
ป
ประกาศเกี
ยี รติคิ ุณด้้ านคุณธรรมจริิยธรรม โโดยหน่่ วยงานหรืือองค์์ การ
ระดับชาติ

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 3
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 4
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 5
ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ขาวสาร
่
1.1 มีมการจดบรการใหคาปรกษาทางวชาการและแนะแนวการใชชวตแก
การจัดบริการให้ คาํ ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวติ แก่
นักศึกษา
2.2 มการจดบรการขอมู
มีการจัดบริการข้ อมลข่
ลขาวสารทเปนประโยชนตอนกศกษา
าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา
นกศกษา
4. มีการจัดบริการข้ อมูลข่ าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อศิษย์ เก่ า
5. มการจดกจกรรมเพอพฒนาความรู
มีการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความร้ และประสบการณใหศษยเกา
ละประสบการณ์ ให้ ศิษย์ เก่ า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการในข้ อ 1 – 3 ทุกข้ อไม่ ตํ่ากว่ า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการทีส่ นองความต้ องการของนักศึกษา
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เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
หรือ 3 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 6
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 7
ข้อ
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมกจกรรมนกศกษา
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1.
22.
3.

สถาบันั จัดั ทําํ แผนการจัดั กิจิ กรรมพัฒ
ั นานักั ศึกึ ษาที่ีส่งเสริมิ ผลการเรียี นรูต้ าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
มีกจิ กรรมให้ความร้และทกษะการประกนคุ
มกจกรรมใหความรู
ล ทักษ การปร กันคณภาพการศึ
ณภาพการศกษาแกนกศกษา
กษาแก่นกั ศึกษา
มีการส่งเสริมให้นกั ศึกษานําความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ดาํ เนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรบระดบปรญญาตร
กจกรรมทดาเนนการโดยนกศกษาอยางนอย
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี
และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
-กิกจกรรมวชาการทสงเสรมคุ
จกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณลั
ณลกษณะบณฑตทพงประสงค
กษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
-กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
-กจกรรมบาเพญประโยชนหรอรกษาสงแวดลอม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่ แวดล้อม
-กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
-กจกรรมสงเสรมศลปวฒนธรรม
ิ
ส่ ส ิ ศิ ป ั
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมกจกรรมนกศกษา
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (ต่ตอ
ตอ)
อ)
4. มีการสนับสนุนให้นกั ศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
สถาบนและระหวางสถาบน
และมกจกรรมรวมกน
กจิ กรรมร่วมกัน
5. สถาบันมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6.6 สถาบนมการนาผลการประเมนไปปรบปรุ
สถาบันมีการนําผลการปร เมินไปปรับปรงแผนหรื
งแผนหรอปรบปรุ
อปรับปรงการ
งการ
จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 3
หรือ 4 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 5
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 6
ข้อ
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1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เพือ่ ให้
บรรลุเุ ป้าหมายตามแผนด้านการวิจยั ของสถาบัน และ
ดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
2.2 มการบู
มีการบรณาการกระบวนการวิ
รณาการกระบวนการวจยหรองานสรางสรรคกบการ
จยั หรืองานสร้างสรรค์กบั การ
จัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์และให้
ความรูดู ้ า้ นจรรยาบรรณการวิจยั แก่อาจารย์ประจําและนักวิจยั
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ที่ 4.1 รระบบและกลไกการพั
บบแล กลไกการพฒนางานวจยหรองานสรางสรรค
ฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ (ต่ตอ
ตอ)
อ)
44.
5.

มีมการจดสรรงบประมาณของสถาบน
การจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื
เพอเปนทุ
อ่ เป็ นทนวิ
นวจยหรองานสรางสรรค
จยั หรืองานสร้างสรรค์
มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
สถาบนอยางนอยในประเดนตอไปน
-ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ หรือหน่วยวิจยั ฯ หรือศูนย์เครือ่ งมือ หรือ
ศูนู ย์ให้คาํ ปรึกษาและสนับสนุุนการวิจยั ฯ
-ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
-สิง่ อํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
วิจยั
-กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting professor)

ตัตวบงชท
วบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพั
ระบบและกลไกการพฒนางานวจยหรองานสรางสรรค
ฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ (ต่ตอ
ตอ)
อ)
6.
7.
8.
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกจดการความรู
ระบบและกลไกจัดการความร้จากงานวจยหรองานสรางสรรค
ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน
1. เกณฑทวไป
เกณฑ์ทวั่ ไป

คะแนน 1

1.1
คะแนน 2

มีมการดาเนนการ
การดําเนินการ 1 มการดาเนนการ
มีการดําเนินการ 2
ข้อ
หรือ 3 ข้อ

มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองาน
สร้รางสรรค์
ง รร ขของ
องสถาบับนน
มีระบบและกลไกเพือ่ สร้างงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิน่
หรือจากสภาพปั ญหาของสังคม เพอตอบสนองความตองการของทองถนและสงคม
หรอจากสภาพปญหาของสงคม
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ และสังคม
และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)

คะแนน 3
มีมการดาเนนการ
การดําเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีมการดาเนนการ
การดําเนินการ 6 มการดาเนนการ
มีการดําเนินการ 7
ข้อ
ข้อ

2.
3.

2. เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการ
ดํดาเนนการ
า ิ การ 1
ข้อ

มีการดําเนินการ
2 หรอ
หรือ 3 ขออ้

มีการดําเนินการ
4 หรอ
หรือ 5 ขออ้

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการครบ 7 ข้อตาม
6 ขออ้
เกณฑทวไป
กณ ์ วั่ ไป และครบถวนตาม
ล คร ถ้ว ตา
เกณฑ์มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะกลุ่ม

4.
5.5
6.
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มีมระบบและกลไกสนบสนุ
ร บบแล กลไกสนับสนนการเผยแพร่
นการเผยแพรผลงานวจยหรองานสรางสรรคในการประชุ
ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการปร ชมวิ
มวชาการ
ชาการ
หรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมุ วิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ เพือ่ ให้เป็ นองค์ความรูท้ ่ีคนทัว่ ไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผูเ้ กีย่ วข้อง
มีีการนําํ ผลงานงานวิิจยั หรือื งานสร้า้ งสรรค์ไ์ ปใ
ปใช้ใ้ ห้เ้ กิดิ ปประโยชน์
โ ์ และมีีการรับั รองการใช้
ใ้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการค้มครองสทธของงานวจยหรองานสรางสรรคทนาไปใช
มระบบและกลไกเพอชวยในการคุ
ครองสิทธิ์ของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบตั รหรืออนสิุ ทธิบตั ร และมีการยืน่ จดสิทธิบตั รและอนุ
สิทธิบตั ร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนกวิ
ั ิจยประจา
ัป ํ

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน
1. เกณฑ์ทวั่ ไป

คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดําเนินการ 1 มีการดําเนินการ 2
ข้อ้
ข้อ้

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3
ข้อ้

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ 4 มีการดําเนินการ 5
ข้อ้
ข้อ้

เกณฑการประเมิ
์ ป ิน โดยการแปลงจํ
โ
ป าํ นวนเงิินต่อ่ จําํ นวนอาจารยประจํ
ป์ าํ และนกวิ
ั จิ ยประจํ
ั ป าํ เป็ป็ น
คะแนนระหว่าง 0 – 5
1 เกณฑเฉพาะสถาบนกลุ
1.
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกล่ม ข และ ค2 จาแนกเปน
จําแนกเป็ น 3 กลุ
กล่มสาขาวชา
สาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. เกณฑ์เ์ ฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการดําเนินการ
2 ข้อ

มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการครบ 5 ข้อตาม
4 ข้อ
เกณฑ์ทวั่ ไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะกลุ่ม

จํานวนเงินสนับสนุุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
= 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
= 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุ่มสาขาวิิชามนุษยศาสตร์์และสังั คมศาสตร์์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
กาหนดใหเปนคะแนนเตม
= 25,000
25 000 บาทขนไปตอคน
บาทขึ้นไปต่อคน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจาและนกวจยประจา(
ปร
ประจาและนกวจยประจา
จําแล นักวิจยั ปร จํา(ต่ตอ
ตอ)
อ)
2. เกณฑ์ป์ ระเมินเฉพาะสถาบันั กลุ่ม ค1 และ ง จําํ แนกเป็ป็ น 3 กลุม่ สาขาวิชา
2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จําํ นวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จ์ ากภายในและภายนอกสถาบั
ใ
นที่กาํ หนดให้
ใ เป็็ น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2 2 กลุ
2.2
กล่มสาขาวิ
สาขาวชาวทยาศาสตรสุ
ชาวิทยาศาสตร์สขภาพ
ขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํ หนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม็ 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
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ตวบงชท
ั ่ ชี้ ่ี 5.1 ระบบและกลไกการบรการทางวชาการแกสงคม
ไ
ิ
ิช
่ส ั
1.
2.
3.
4.
5.5

มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม และดําเนินการตาม
ระบบที่กาํ หนด
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน
มีีการบูรณาการงานบริกิ ารทางวิิชาการแกสงคมกบการวิ
่ ั ั
ิจยั
มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงการบรณาการงานบริ
มการนาผลการประเมนไปปรบปรุ
งการบูรณาการงานบรการทาง
การทาง
วิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั
Internal Quality Assurance

ตวบงชท
ั ่ ชี้ ี่ 5.2 กระบวนการบรการวชาการใหเกดประโยชนตอสงคม
ิ ิช ใ ้ ิ ป โ ช ์ ่ สั

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน
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1.
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 3
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 4
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 5
ข้อ

2.
3.
4.
5.
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มีีการสําํ รวจความต้อ้ งการของชุมชน หรือื ภาครัฐั หรือื ภาคเอกชน หรือื หน่่วยงาน
วิชาชีพ เพือ่ ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจดเน้
วชาการตามจุ
ดเนนของสถาบน
นของสถาบัน
มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพือ่ การเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความ
เข้ม้ แข็ง็ ของชุมชน หรือื ภาคเอกชน หรือื ภาครัฐั หรือื หน่่วยงานวิิชาชีพี
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ
มีการพัฒนาความรูท้ ี่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรูส้ ู่
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สสู่ าธารณชน
Internal Quality Assurance

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุุบาํ รุงุ ศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน
51

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 3
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 4
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 5
ข้อ
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1. มีระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบที่กาํ หนด
2. มการบู
มีการบรณาการงานด้
รณาการงานดานทานุ
านทํานบํบารุ
ารงศิ
งศลปวฒนธรรมกบการจดการ
ลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน
ตอสาธารณชน
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํ
ระบบและกลไกการทานุ
านบํบารุ
ารงศิ
งศลปะและวฒนธรรม
ลปะและวัฒนธรรม (ต่ตอ
ตอ)
อ)

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

4. มีการประเมินผลความสําเร็จ็ ของการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6.6 มการกาหนดหรอสรางมาตรฐานคุ
มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคณภาพด้
ณภาพดานศลปวฒนธรรมและม
านศิลปวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ที่ 7.1 ภาว
ภาวะผูผ้นาของสภาสถาบนและผู
าํ ของสภาสถาบันแล ผ้บรหารทุ
ริหารทกร
กระดบของสถาบน
ดับของสถาบัน
1. สภาสถาบันปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดล่วงหน้า
ประเมนตนเองตามหลกเกณฑทกาหนดลวงหนา
2. ผูบ้ ริหารมีวิสยั ทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกล
ยุุทธ์ มีการนําข้อมููลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั ิงานและพัฒนา
สถาบัน
3.3 ผูผ้บรหารมการกากบ
ริหารมีการกํากับ ติตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามท
ดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทัง้ สามารถสือ่ สารแผนและผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
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คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 3
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 4
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 5
หรือ 6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน
(ต่ตอ
ตอ)
อ)
4.
5.
6.
7.7

ผูบ้ ริหารสนับสนุนให้บคุ ลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อํานาจในการตัดสินใจแก่บคลากรตามความเหมาะสม
อานาจในการตดสนใจแกบุ
คลากรตามความเหมา สม
ผูบ้ ริหารถ่ายทอดความรูแ้ ละส่งเสริมพัฒนาผูร้ ่วมงาน เพือ่ ให้สามารถทํางาน
บรรลุวตั ถุประสงค์ข์ องสถาบันั เต็็มตามศักั ยภาพ
ผูบ้ ริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบัน
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผ้บริรหารนาผลการ
สภาสถาบนประเมนผลการบรหารงานของสถาบนและผู
หารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็ นรูปธรรม
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ท่ี 7.2 การพั
การพฒนาสถาบนสู
ฒนาสถาบันส่สถาบนเรยนรู
ถาบันเรียนร้

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
หรือ 3 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 6
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 7
ข้อ

1. มีการกําหนดประเด็นความรูแู ้ ละเป้าหมายของการจัดการความรูทู ้ ี่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจยั อย่างชัดเจนตามประเด็นความรูท้ ่ีกาํ หนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปั นและแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากความรู ้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง (Tacit
้
ํ ใ ้ 1 และเผยแพร่
Knowledge)) เพือื่ คนหาแนวปฏิ
ป บิ ติั ทิ ี่ดตี ามประเดนความรู
ป ็
ท้ ี่กาหนดในขอ
่
ไปสู่บคุ ลากรกลุ่มเป้าหมายทีกาํ หนด
4.4 มการรวบรวมความรู
มีการรวบรวมความร้ตามประเด็
ามประเดนความรู
นความร้ท่ีกาหนดในขอ
กาํ หนดในข้อ 1 ทงทมอยู
ทัง้ ที่มีอย่ในตวบุ
นตัวบคคลและแหล่
คคลและแหลงง
เรียนรูอ้ นื่ ๆ ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดมี าพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ((Explicit
p Knowledge)
g)
5. มีการนําความรูท้ ี่ได้จากการจัดการความรูใ้ นปี การศึกษาปั จจุบนั หรือปี การศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิท่ีดมี าปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื
ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ
อ่ การบริหารและการตัดสินใจ

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 3
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 4
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 5
ข้อ

11.
2.

3.
4.
5.
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มีมแผนระบบสารสนเทศ
แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสิ นใจตามพันธกิจของ
สถาบนั โดยอยางน้
โ
่ ้ อยต้้ องครอบคลุมการจดการเรยนการสอน
ั
ี
การ
วิจยั การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ ในการ
ดําํ เนิินงานประกั
ป นั คุณภาพ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ
มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุุงระบบสารสนเทศ
มีการส่ งข้ อมูลผ่ านระบบเครือข่ ายของหน่ วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตามทีก่ าํ หนด
ตามทกาหนด
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ ง

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 3
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 4
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 5
ข้อ
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ตัตวบงชท
วบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบรหารความเสยง
ร บบบริหารความเสีย่ ง (ต่ตอ
ตอ)
อ)
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ งและจัดลําดับ
ความเสีย่ งที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งที่มีระดับความเสีย่ งสูง และ
ดําเนินการตามแผน
ดาเนนการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อสภาสถาบันเพือ่ พิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครง
ตอสภาสถาบนเพอพจารณาอยางนอยปละ
ครัง้
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ใน
การปรบแผนหรอวเคราะหความเสยงในรอบปถดไป
ปั
ื ิ
์
สี่ ใ ปี ั ไป
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1. มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ ยง โดยมีผ้ ูบริหารระดับสู ง
และตัวั แทนทีรี่ ับผิดิ ชอบพันั ธกิจิ หลักั ของสถาบันั ร่่ วมเป็ป็ นคณะกรรมการหรืือ
คณะทํางาน
2.2 มการวเคราะหและระบุ
ี ิ
์
ความเสยง
ี่ และปจจยทกอใหเกดความเสยงอยางนอย
ปั ั ี่ ่ ใ ้ ิ
ี่ ่ ้ 3 ดาน
้
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่ างต่ อไปนี้
-ความเสี่ ยงด้ านทรัพยากร (การเงน
-ความเสยงดานทรพยากร
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
-ความเสี
ความเสยงดานยุ
่ ยงด้ านยทธศาสตร์
ทธศาสตร หรื
หรอกลยุ
อกลยทธ์
ทธของสถาบน
ของสถาบัน
-ความเสี่ ยงด้ านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
-ความเสี่ ยงด้ านการปฏิฏบัตงิ าน เช่ น ความเสี่ ยงของกระบวนการบริหารหลักสูู ตร
การบริหารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
-ความเสี่ ยงด้ านบุคลากรและความเสี่ ยงด้ านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์ และบุคลากร
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- ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ ภายนอก

เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 3
หรือ 4 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 5
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 6
ข้อ

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปี
การประเมิน ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชีวติ และความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุุคลากร หรือต่อ
ชือ่ เสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความมัน่ คงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสีย่ ง หรือปั จจัยเสีย่ งทีไ่ ม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบทีช่ ดั เจน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ ง
่ งทีร่ า้ ยแรงจนประเมินได้ 0
 ความเสีย

แยกออกเป็ น 3 กรณีใหญ่ๆ
 มีการเสียชีวต
ิ และถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่
ใ างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์์
บุคลากรภายในสถาบัน ทัง้ ๆทีอ่ ยูใ่ นวิสยั ทีส่ ถาบันสามารถป้ องกันหรือลดผลกระทบใน
เหตุการณ์ท์ เี่ กิดขึ้ นึ ได้
ไ ้ แต่ไ่ ม่พ่ บแผนการจัดการความเสีย่ี งหรือื ไไม่่พบความพยายามของ
สถาบันในการระงับเหตุการณ์ดงั กล่าว
่ มเสียชือ่ เสียงหรือมีภาพลักษณ์ทไี่ ม่ดี อันเนื่องมาจากปั จจัย
 สถาบันหรือหน่วยงานเสือ
ต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจยั หรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานหรือกฏกระทรวง และเกิดเป็ นข่าวปรากฎให้เห็นตามสือ่ ต่างๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ ข่าว on-line เป็ นต้น
 สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ตอ้ งปิ ดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.ได้สง่ ผลกระทบต่อนักศึกษา
ปั จจุบนั ทีเ่ รียนอยูอ่ ย่างรุนแรง

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ ง
*

ถ้ามี 1 คณะได้ 0 แล้วสถาบันก็จะได้ 0 เช่นกัน หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าวไว้
ข้างต้น
ขางตน
 ในทางกลับกัน เหตุการณ์รา้ ยแรงทัง้ สามกรณีดงั กล่าวข้างต้นจะไม่ทาํ ให้ผลการประเมิน
ได้ 0 ในกรณีดงั ต่อไปนี้
่ งเชิงป้ องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อ
 สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสีย
ลดผลกระทบสําหรับความเสีย่ งทีท่ าํ ให้เกิดเรือ่ งร้ายแรงดังกล่าวไว้ลว่ งหน้า
 เป็ นเหตุสุดวิสยั อยูน
่ อกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้ องกัน) ของ
สถาบัน
 เหตการณ์
ุ
รา้ ยแรงดังกล่าวมีความรนแรงที
ุ
ล่ ดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบทีไ่ ด้
กําหนดไว้ลว่ งหน้า
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มแนวทางจดหาทรพยากรทางดานการเงน
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลกเกณฑการจดสรร
หลักเกณฑ์การจัดสรร
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีีงบประมาณประจํ
ป
ป าํ ปี ทีี่สอดคล้อ้ งกับั แผนปฎิ
ป บตั ิงานในแต่
ใ ่ละพันั ธกิจ
และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อสภา
สถาบันอย่างน้อยปี ละ 2 ครง
สถาบนอยางนอยปละ
ครัง้
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ต่อ)
5.
6.
7.

มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมัน่ คงของสถาบันอย่างต่อเนือ่ ง
สถานะทางการเงนและความมนคงของสถาบนอยางตอเนอง
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตาม
การใช้
ใ เ้ งินิ ใให้เ้ ป็ นไปตามระเบี
ไป
ยี บและกฎเกณฑ์ท์ ี่สถาบันั กําํ หนด
ผููบ้ ริหารระดับสูงู มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ
ตดสนใจ
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
หรือ 3 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 6
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 7
ข้อ

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสม และ
้ ั ั ิ
ั
ั ตงแตระดบภาควชา
สอดคลองกบพนธกจและพฒนาการของสถาบน
้ั ่ ั
ิ หรอื
หน่ วยงานเทียบเท่ า และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
2.2 มการกาหนดนโยบายและใหความสาคญเรองการประกนคุ
มีการกําหนดนโยบายและให้ ความสํ าคัญเรื่องการประกันคณภาพการศึ
ณภาพการศกษา
กษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสู งสุ ดของสถาบัน
3.3 มการกาหนดตวบงชเพมเตมตามอตลกษณของสถาบน
มีการกําหนดตัวบ่ งชี้เพิม่ เติมตามอัตลักษณ์ ของสถาบัน
4. มีการดําเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่ รบถ้ วน
ประกอบด้ วย1) การควบคุ
ประกอบดวย1)
การควบคมม ตดตามการดาเนนงาน
ติดตามการดําเนินงาน และประเมนคุ
และประเมินคณภาพ
ณภาพ 2)
การจัดทํารายงานประจําปี ทีเ่ ป็ นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่ อสภา
สถาบันและสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกําหนดเวลา โดย
เป็ นรายงานทีม่ ขี ้ อมูลครบถ้้ วนตามทีส่ ํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคณภาพการศึ
แผนการพฒนาคุ
ณภาพการศกษาของสถาบน
กษาของสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ต่อ)
เกณฑ์ก์ ารประเมิ
ป ิน

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
ส่่ งผลให้
ใ ้ มกี ารพัฒ
ั นาผลการดําํ เนิินงานตามตัวั บ่่ งชีี้ของแผนกลยุทธ์์ ทุกตัวั บ่่ งชีี้
6. มีระบบสารสนเทศทีใ่ ห้ ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องค์ ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่ วมของผูู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ยในการประกันคุุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้ บัณฑิต และผู้ใช้ บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8.8 มเครอขายการแลกเปลยนเรยนรู
มีเครือข่ ายการแลกเปลีย่ นเรียนร้ ด้ าานการประกนคุ
นการประกันคณภาพการศึ
ณภาพการศกษาระหวาง
กษาระหว่ าง
สถาบันและมีกจิ กรรมร่ วมกัน
9.9 มแนวปฏบตทดหรองานวจยดานการประกนคุ
ี ป ิ ั ิ ี่ ี ื
ิั ้
ป ั ณภาพการศกษาทหนวยงาน
ึ
ี่ ่
พัฒนาขึน้ และเผยแพร่ ให้ หน่ วยงานอืน่ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์
Internal Quality Assurance

72

คะแนน 1

คะแนน 2

มีการ
ดําเนินการ 1
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 2
หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการ
มีการ
ดําเนินการ 4 ดําเนินการ 7
หรือ 5 หรือ 6 หรือ 8 ข้อ
ข้อ

มีการ
ดําเนินการ 9
ข้อ

Internal Quality Assurance

จํานวนตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ แบ่งตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
องค์ป์ ระกอบคุณภาพ

รวมจานวนตวบงชประเมน
รวมจํ
านวนตัวบ่ งชี้ประเมิน
คุณภาพการศึึกษาภายใน
ใ
แต่ ละปี การศึกษา
ทั้งทีพ่ ฒ
ทงทพฒนาโดย
ั นาโดย สกอ
สกอ. และ สมศ

Process Output/Outcome
Input
Indicators Indicators
Indicators

1. ปรชญา
ปรัชญา ปณิ
ปณธาน
ธาน วัวตถุ
ตถประสงค์
ประสงค และแผนดํ
และแผนดาเนนการ
าเนินการ

-

1

-

1

2. การผลิตบัณฑิต

3

4

1+ สมศ ?

8+?

3.3 กจกรรมการพฒนานสตนกศกษา
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

-

2

-

2

4. การวิจัย

1

2

+ สมศ ?

3+?

5. การบริการทางวิชาการแก่ สังคม

-

2

+ สมศ ?

2+?

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

1

+ สมศ2?

1+?

7. การบริหารและการจัดการ

-

4

+ สมศ ?

4+?

8. การเงนและงบประมาณ
การเงินและงบประมาณ

-

1

-

1

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

1

-

1

4
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1+ สมศ?

23+?

รวมตัวั บ่่ งชีี้
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มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่ งชี้ทใี่ ช้ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน

ตัวบ่ งชีด้ ้ าน
ปั จจัยนําเข้ า

1. มาตรฐานด้ านคุณภาพบัณฑิต

-

2. มาตรฐานด้ านการบริ ห าร
จัดการอุดมศึกษา
ฐ าน
ก. มาตรฐานด้
ธรรมาภิบาลของการบริ หารการ
อุดมศึกษา

ั ่ ชี ้ ้
ตวบงชดาน
ผลผลิตหรื อ
รวม
ผลลัพธ์
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.7 และ 3.2 ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.8 และ 3+
ตัวบ่ งชีท้ ่ เี กี่ยวข้ อง
ของ สมศ.
ตัวบ่ งชีด้ ้ าน
กระบวนการ

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.1, 2.4,7.1,
7.3, 7.4, 8.1 และ 9.1

ตัวบ่ งชีท้ ่ เี กี่ยวข้ อง
ของ สมศ.

7+

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่ งชี้ทใี่ ช้ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐานสถาบันอดมศึ
มาตรฐานสถาบนอุ
ดมศกษา
กษา

ตัวบ่ งชีด้ ้ าน
ตวบงชดาน
ปั จจัยนําเข้ า

4

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.2 และ 7.2
18
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ตัวบ่งชีีท้ ี่เกีี่ยวข้้ อง
ของ สมศ.

2+

1+

23+

ตัวบ่ งชีด้ ้ าน
ตวบงชดาน
กระบวนการ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
1.1 ดานกายภาพ
ด้านกายภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตวบงชท
25
2. ด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4,2.6
และ 2.3
3. ด้า้ นการเงนิ
ตัวั บ่่งชี้ ีที่ 8.1
4. ด้านการบริ หารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 7.1,
7.2, 7.3, 7.4 และ 9.1
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
1. ด้านการผลิตบัณฑิต

ข. มาตรฐานด้ านพันธกิจ ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.2,2.3, 2.5 ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.1, 2.6, 3.1, ตัวบ่ งชีท้ ่ เี กี่ยวข้ อง 11+
ของการบริหารการอุดมศึกษา และ 4.3
4.1, 5.1, 5.2, 6.1
ของ สมศ.
3. มาตรฐานด้ านการสร้ าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรี ยนรู้
รวม

รวม

2. ด้านการวิจยั
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
3. ด้านการให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคม
4. ด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม
รวม
4

ตัตวบงชดานผลผลต
วบ่ งชีด้ ้ านผลผลิต
หรือผลลัพธ์

ตัตวบงชทเกยวของของ
วบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ สมศ
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ สมศ.

1+

ตวบงชี
ั ่ ้ ีที่เกีี่ยวข้อ้ งของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ สมศ.

1+

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7, 3.1และ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ
ี่ อ้ งของ สมศ.
3.2
ตวบงชี
ั ่ ้ ีที่เกยวข้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1และ 4.2 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1และ
ตวบงชท
5 1และ 5.2
52
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
18
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รวม

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ สมศ.
1+

5+

6+

4+
3+
2+
1+
23+

มุมมองด้ านบริหารจัดการทีส่ ํ าคัญและตัวบ่ งชี้ตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ
มมมองด้
านบริหารจัดการ
ุ
1. ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย

ตัวบ่ งชี้ด้าน
ปัจจัยนําเข้ า
-

ตัวบ่ งชี้ด้าน
กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6,2.7, 3.1,
3.2, 5.1, และ 5.2

ตัวบ่ งชี้ด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์

รวม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.

7+

2. ด้านกระบวนการภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.1, 2.4,
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
4.1, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4 และ
สมศ.
9.1

10+

3. ด้า้ นการเงิน

ตัวบ่งชี้ ที่ 4.3

ตัวบ่งชี้ ที่ 8.1

ตัวบ่งชี้ ที่เกีี่ยวข้อ้ งของ
สมศ.

2+

ตัตวบงชท
วบ่งชี้ที่ 4.2,
4 2 และ 7.2
72

ตัตวบงชทเกยวของของ
วบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.

4+

1+

23+

44. ดานบุ
ด้านบคลากร
คลากร การเรยนรู
การเรี ยนร้และ ตวบงชท
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
22
นวัตกรรม
และ 2.3

รวม

4

18
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ขอขอบคุณทุกท่าน
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สิ้ นสุ ดการสัมมนา เวลาประมาณ 16.00 น.

นางพัชรา ยุระเกตุ
ผู้ตรวจบันทึกรายงาน
นางสาวน้ าผึ้ง ตั้งธนชัย
ผู้บันทึกรายงาน

“

2553”
22

. . 2553
31 5

9.00-16.00 .

ภาคผนวก

แบบสารวจความพึงพอใจการฝึ กอบรม
โครงการประชุมสัมมนา
เรื่ อง “การเตรี ยมความพร้อมสาหรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553”
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา

คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่ อง  หน้ าข้ อความ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลของผู้เข้ ารับการอบรม
1. ประเภท ผูบ้ ริ หาร  อาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุน
2. หน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพหน่วยงาน………………ปี …….เดือน
3. เคยบันทึกข้อมูลประกันคุณภาพในระบบ CHE QA online  เคย  ไม่เคย
ส่ วนที่ 2 ความรู้ ของผู้เข้ ารับการอบรม มาก

น้ อย
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ความคิดเห็นอื่นๆ

1. ก่อนการอบรม/สัมมนา ท่านมีความรู ้ในเรื่ องนี้
2. หลังการอบรม/สัมมนา ท่านได้รับความรู ้ในเรื่ องนี้
3. ความรู้ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิในการทางาน
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจต่ อสถานทีจ่ ัดอบรม
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
การบริ การ
5
4
3
2
1. การบริ การสถานที่จดั การอบรม
2. โสตทัศนูปกรณ์ (ระบบเสี ยง แสงสว่าง ฯลฯ)
3. อาหาร/เครื่ องดื่ม/ของว่าง
4. การบริ การโดยรวม

1

ความคิดเห็น

มีต่อด้ านหลัง

ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจต่ อการจัดอบรม
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
การบริ การ
5
4
3
2
1. เอกสารประกอบการการอบรม
2. ความรู้ความสามารถของวิทยากร
3. ด้านการถ่ายทอดความรู ้และการยกตัวอย่าง
4. การตอบข้อซักถาม
5. ความพึงพอใจโดยรวมในการอบรม

1

ความคิดเห็น

ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม

สรุปผลแบบสารวจความพึงพอใจการฝึ กอบรม
โครงการประชุ มสั มมนา
เรื่อง “การเตรียมความพร้ อมสาหรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553”
เมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้ องประชุ มช่ อแก้ ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
โดยแบบสารวจความพึงพอใจการฝึ กอบรม จะแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ส่ วนที่ 1 ข้อมูลของผูเ้ ข้ารับการ
อบรม ส่ วนที่ 2 ความรู ้ของผูเ้ ข้ารับการอบรม ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อสถานที่จดั อบรม ส่ วนที่ 4 ความพึง
พอใจต่อการจัดอบรม ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากตารางผลการสอบถามกลุ่ม ผูบ้ ริ หาร บุคลากรสายสนับสนุน ได้ขอ้ มูลดังนี้ ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีจานวน 39 คน เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.7 เป็ นบุคลากรสายสนับสนุน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ
87.2 และไม่ระบุ 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.1 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น บุคลากรสายสนับสนุน คิดเป็ น
ร้อยละ 87.2 รองลงมาเป็ นผูบ้ ริ หาร คิดเป็ นร้อยละ 23.6 ด้านความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการจัดงาน
“การเตรี ยมความพร้อมสาหรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553” ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อด้านต่างๆ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลของผู้เข้ ารับการอบรม
1. ด้านความรู้ ของผูเ้ ข้ารับ การอบรม ก่ อนการอบรม / สัมมนา ท่านมี ความรู ้ ในเรื่ องการเตรี ยม
ความพร้อมสาหรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553" อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมาเป็ นระดับน้อยและระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 17.9
2. ด้า นความรู้ หลัง เข้า รั บ การอบรม / สั ม มนา ท่ า นมี ค วามรู ้ ใ นเรื่ อง "การเตรี ย มความพร้ อ ม
สาหรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2553" มีความรู ้ ที่เพิ่มขึ้นอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 56.4 รองลงมาเป็ นระดับปานกลางและระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
17.9
3. ด้านความรู้ที่สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิในการทางานได้มาก อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 38.5
รองลงมาเป็ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.3

ส่ วนที่ 2 ความรู้ ของผู้เข้ ารับการอบรม
1. ด้า นการบริ ก ารสถานที่ จ ัดการอบรม ความพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 64.1
รองลงมาเป็ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20.5
2. ด้านโสตทัศนู ปกรณ์ (ระบบเสี ยง แสงสว่าง) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิ ดเป็ นร้ อยละ
61.5 รองลงมาเป็ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20.5
3. ด้านอาหาร / เครื่ องดื่ม / ของว่าง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 53.8 รองลงมา
เป็ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 25.6
4. ด้านการบริ การโดยรวมความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 59.0 รองลงมาเป็ นระดับ
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 23.1
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจต่ อสถานทีจ่ ัดอบรม
1. ด้านเอกสารประกอบการอบรม ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 46.2 รองลงมา
เป็ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.0
2. ด้านความรู ้ความสามารถของวิทยากร ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 64.1
รองลงมาเป็ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 33.3
3. ด้านการถ่ายทอด ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 48.7 รองลงมาเป็ นระดับมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 4.36
4. ด้านการตอบข้อซัก ถาม ความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.0 รองลงมาเป็ น
ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.8
5. ด้านความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 53.8 รองลงมาเป็ นระดับมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 33.3
จากข้อมูลผูต้ อบคาถามพบว่าส่ วนใหญ่จะมีความพึงพอใจในเกณฑ์ระดับมาก แต่ไม่มีดา้ นใดอยู่
ระดับน้อยเลย และมี ด้านที่ผูต้ อบส่ วนใหญ่พอใจในระดับมากที่สุด คือ ด้านความรู้ความสามารถของ
วิทยากร สามารถอธิ บายและตอบได้อย่างชัดเจน

ส่ วนที่ 5 ด้ านข้ อคิดแสนอแนะเพิม่ เติม จากผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้
1. น่ า จะมี ก ารประชุ ม กลุ่ ม ย่อ ยเพื่ อทบทวนเกณฑ์ การประเมิ น และค าอธิ บ ายเกณฑ์ และวิ ธี
ดาเนินงานที่ชดั เจน
2. วิทยากรเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ สามารถอธิ บายและตอบได้อย่างชัดเจน
3. เพิ่มเวลาการอบรมให้มากขึ้น
4. ควรมี การจัดอบรมชี้ แจ้งทุ กครั้ งที่มีการเปลี่ ยนแปลงเกณฑ์ที่สาคัญ และให้เป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยเหมือนครั้งนี้ ขอบคุณผูจ้ ดั มากค่ะ
5. อยากให้ลงมือทา Work Shop ทาโดยยกตัวอย่างในรายละเอียดให้มากกว่านี้ ทั้งระบุหลักฐานที่
ใช้แสดงเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานต่อไป

