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ก
คำนำ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ตระหนักถึงความสำคัญของ “คุณภาพ” ซึ่งเป็นเป้าหมายใน
การจัดการศึกษาพยาบาลตลอดจนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจของวิทยาลัย โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช อยู่ในกลุ่มสถาบัน ค ๒ สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่ างต่อเนื่อง โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก โดยยึดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเนื้อหา
ประกอบไปด้วย เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบกลไก การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน แนวทางการวิเคราะห์ และสรุปผล การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะสามารถ
ส่งเสริมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล อันจะเป็นกลไกสำคัญที่
จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของสถาบันที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
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บทนำ
ข้อมูลทั่วไป
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่เลขที่ 90/6
ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ 30 ไร่ เปิดดำเนินการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2492
เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ” สังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาครับผู้ที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิลำเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึกษา การบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ของโรงพยาบาลพุทธชินราช
พ.ศ. 2517 เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข
และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” มีการปรับวุฒินักเรียนที่เข้าศึกษาเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น
“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช” สังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม
ใหม่ให้แก่สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข เป็น “สถาบันพระบรมราชชนก” และในปีเดียวกันนี้กระทรวง
สาธารณสุขได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการผลิ ตบัณฑิตพยาบาล โดยมีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบจัดการเรียนการ
สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 และ 2 สำหรับหมวดวิชาชีพ
การพยาบาล ชั้นปีที่ 3 และ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
พ.ศ. 2540 ขยายความร่วมมือในการผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตกับวิทยาลัยพยาบาลใน
เขตภาคเหนือตอนล่างอีก 3 แห่งคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครสวรรค์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ โดยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ในหมวดวิชาชีพการพยาบาล ในชั้นปีที่ 3 และ 4 เช่นเดียวกัน
พ.ศ. 2541 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยในสังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จึงได้ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ผนวกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาการพยาบาล และตัวบ่งชี้ของสถาบันพระบรมราช
ชนก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง ที่
เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ตามประกาศมาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการและได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยใช้ระบบ IPO
(Input Process Output) และตัวบ่งชี้ (Performance Indications) ตาม 9 องค์ประกอบของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ครอบคลุ มตัวบ่งชี้ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ที่จะ
นำไปสู่ประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบ โดยวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพของวิทยาลัย วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ และ/หรือสถาบันพระบรมราชชนก
และรับ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึกษาภายนอกโดยคณะกรรมการจากสำนั กงานรับ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2545 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2546 รอบที่ 2
ปีการศึกษา 2548 เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2550 และรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 28-29
มิถุน ายน 2555 ซึ่งวิท ยาลั ย ได้น ำผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมาพัฒ นา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ได้พัฒนาองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ การ
ประเมิน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถาบันพระบรมราชชนกที่มี
การทบทวนและเที ย บเคี ย งตั ว บ่ ง ชี้ (Benchmark) กั บ องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ มาตรฐาน ตั ว บ่ ง ชี้ ข อง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์ ก ารมหาชน) (สมศ.) และสภาการพยาบาล โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2557 เป็ น ต้ น มา วิ ท ยาลั ย ใช้
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ฉบับเดือนเมษายน 2561) โดยมีการดำเนินงานใน
ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม
และพฤติกรรมคุณธรรม ดังนี้
ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สากล
โดยการบูรณาการองค์ความรู้ ที่ได้จาก การบริการวิชาการ การวิจัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
จะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาชีพพยาบาล และมีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
ปณิธาน
ส่งเสริมคุณธรรม
ก้าวนำวิชาการ
ประสานสามัคคี
มีใจใฝ่พัฒนา
วิสยั ทัศน์
ผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ
ของอาเซียน สร้างกำลังคนทางการพยาบาล เพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2569
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่ง
รัฐ
๒. วิ จั ย เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ท างการพยาบาลและศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๓. ให้ บริการทางวิชาการแก่สั งคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ชุมชน
๔. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ค่านิยมร่วม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม
พฤติกรรมคุณธรรม
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ
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นโยบายการบริหารงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชกำหนดนโยบายการบริหารงาน ดังนี้
1. การดำเนินงานของรองผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกภาคส่วน ให้มีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
1.1 กำหนดบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างที่ ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบั ติ (ภายใต้
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย งานคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนกที่กำหนดให้ปฏิบัติ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
1.2 จัดทำคู่มือระบบและกำหนดกลไกการดำเนินงานให้ชัดเจน
1.3 วิ เคราะห์ จั ด ทำแผนงาน โครงการ และการบริห ารความเสี่ ย งของงานที่
รับ ผิ ด ชอบ ภายใต้วิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัว ชี้วัดของวิท ยาลั ยฯ กำหนด
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายภาพย่อยและภาพรวม โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณล่วงหน้า
3. บริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน การงบประมาณเพื่อให้
บรรลุตามตัวชี้วัดของวิทยาลัยฯ และสถาบันพระบรมราชชนก
4. จัดทำแผนความต้องการการพั ฒ นาหน่วยงานและหรือบุ คลากร ที่ เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ และประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดทำงบประมาณการพัฒนาบุคลากรล่วงหน้าให้
ครอบคลุมทั้งอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
5. บริหารจัดการงานภายใต้ผลการศึกษาวิจัย นวัตกรรมหรือหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงาน
นั้น ๆ (ศึกษาวิจัยหรือนวัตกรรมอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระบบงานของงานวิจัย
และนวัตกรรม)
6. กำหนดให้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของกลุ่มงาน อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี จน
เกิดเป็นBest Practice
7. ให้มีการดำเนินงานแบบองค์รวมและบูรณาการกิจกรรม/งาน ร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน
งานและภาควิชา ดังนี้
7.1 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
7.2 บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมกับการเรียนการสอน
7.3 บู ร ณ าการการเรี ย นการสอนกั บ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
7.4 บูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการ
วิจัย โดยกำหนดชุมชนต้นแบบผ่านระบบครอบครัว เพื่อตอบสนองนโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกใน
การผลิตบัณฑิตให้เกิดสมรรถนะสูง
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8. พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจของ
ทุกกลุ่มงาน งานและภาควิชา และมีการรายงานข้อมูลประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี
9. พัฒนาการประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ การดำเนินงานของกลุ่มงาน งาน ภาควิชา
และภาพรวมของวิทยาลัยฯ เพื่อสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกันในทุกช่องทาง และนำเสนอต่อสถาบันพระบรม
ราชชนกเป็นประจำทุกเดือน
10. จัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยดำเนินการภายใต้คณะกรรมการดำเนิ นงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งเพื่อการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของวิทยาลัยฯ
11. ร่วมจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ศึกษาต่าง ๆ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรมจากทุก
ภาควิชาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
12. ให้ บริการวิชาการทั้งภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กำหนด และนำผลการให้บริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
13. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด นำเสนอต่อผู้อำนวยการ
ผ่านทางงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานอำนวยการ
14. มีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบั ติราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ของอาจารย์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และรองผู้อำนวยการต่อ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
15. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
16. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
(อ้างอิงจากคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
1. มี ค วามรอบรู้ ในศาสตร์ ก ารพยาบาล การผดุ งครรภ์ แ ละศาสตร์ที่ เกี่ ย วข้ อ ง สามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ได้อย่างเป็นองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุก
ระดับของการบริการสุขภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้ศาสตร์การพยาบาล การผดุง
ครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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3. สามารถคิ ด อย่ างเป็ น ระบบ คิ ด อย่ างมี วิจ ารณญาณ มี มุ ม มองเชิ งบวก มี เห ตุ ผ ลและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลแลสถานการณ์ทั่วไป
4. มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ และมีความเอื้ออาทร
5. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล และเห็นคุณค่าการพยาบาล
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ตลอดจนทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ
8. มีทักษะการดำรงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และปรับตัวได้ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
9. มีทักษะการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
10. ใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง
11. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร
12. เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็น
พลเมืองดีของชาติ ภูมิภาคและของโลก
โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 3 ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 5 งาน คือ
- งานบริหารทั่วไป แบ่งออกเป็น งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่
ยานพาหนะ และงานรักษาความปลอดภัย
- งานทรัพยากรบุคคลและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์และงานห้องสมุด
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานยุทธศาสตร์
2. ฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย 3 งาน และภาควิชา คือ
- งานจัดการศึกษาและหลักสูตร
- งานทะเบียนวัด ประเมินผลและศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
- งานกิจการนักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา
- ภาควิช า จำนวน 6 ภาควิช า ได้ แก่ ภาควิช าการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต ภาค
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก
และผดุงครรภ์ ภาควิชาการพยาบาลชุมชน และภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ
3. ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 งาน คือ
- งานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม วารสาร จริยธรรมและวิเทศสัมพันธ์
- งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ
- งานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

๗77

โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
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โครงสร้างบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ดร.วรรณภา ประทุมโทน
ู้ช่วย ู้อานวยการวิทยาลัย
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล

กรรมการบริหารวิทยาลัย

รอง ้อู านวยการ ายอานวยการ
อ.อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์

งานทรัพยากรบุคคล
ละทานุบารุงศิลปวั นธรรม
(อ.อารีย์ กุลจู)

- งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
- งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งาน ทคโนโลยี สารสน ทศ
ประชาสัมพันธ์ ละงานห้องสมุ
(.
)
- งานประชาสัมพันธ์
-

รอง ู้อานวยการ ายวิชาการ
ดร.ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี

งานบริหารทั่วไป
(จ.ส.อ.สุชาติ คอนแก้ว)
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานอาคาร สถานที่ยานพาหนะ
และงานรักษาความปลอดภัย

( .
-

งานจั การศึกษา ละหลักสูตร
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
งานทะ บียนวั ประ มิน ล
ละศูนย์การ รียนรู้ทางการพยาบาล
(.
)
-

)

-

)

งานกิจการนักศึกษา
ละสวัส ิการนักศึกษา
(.
-

สาขาวิชาการพยาบาลมาร าทารก
ละการ ุงครรภ์
(.
)
สาขาวิชาการพยาบาล ก ละวัยรุ่น
(อ.สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์)
สาขาวิชาการพยาบาล ู้ หญ่
ละ ู้สูงอายุ

(ดร.สุภาณี คลังฤทธิ์)
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
(ดร.กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์)

(. .
-

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

)

สาขาวิชาการพยาบาลจิต วช
ละสุขภาพจิต
(.
)
สาขาวิชาบริหาร
ละพั นาวิชาชีพการพยาบาล
(ดร.อัญชลี แก้วสระศรี)

-
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หลักสูตรที่ ปิ สอน นปัจจุบัน จำนวน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
อัตลักษณ์บัณฑิต ละ อกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตและเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ดังนี้
อัตลักษณ์บัณฑิต
“บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ประกอบด้วย
S คือ Service Mind หมายถึง การดูแลผู้อื่นด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์ โดยไม่หวังผลตอบแทน
A คือ Analytical Thinking หมายถึง การคิดวิเคราะห์ การแยกแยะความจริงออกจากความคิด เห็นได้
บอกเหตุผลและสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
P คือ Participation หรือ Patient Right หมายถึง การทำงานร่วมกันกับวิชาชีพอื่น ไม่ว่าเป็นผู้นำหรือผู้
ตามก็สามารถทำงานร่วมกับทุก ๆ คนได้
อกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยกำหนดเอกลักษณ์คือ “สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community
Health System)” ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนกคือ “สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ
ชุมชน (Community Health System)” หมายถึงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อให้ปฏิบัติงานอยู่
ในหน่วยบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่ในการดูแล รักษา ส่งเสริม และป้ องกันสุขภาพ
ของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับระบบสุขภาพชุม ชน
หมายถึงการจัดบริการสุขภาพในระดับท้องถิ่นชนบทและชุมชนเมืองทั้งในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติย
ภูมิ ตติยภูมิ

๑๐

บทที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษา ระ ับอุ มศึกษา
1. ปัจจัย ละกฎหมายที่ กี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระ ับอุ มศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบั ณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 ประการดังกล่าว มี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับ คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
และบัณฑิตภายในประเทศมีแนวโน้มแตกต่างกัน มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสีย แก่สังคมโดยรวมของประเทศใน
ระยะยาว นอกจากนี้ มี ปั จ จั ย ภายในและภายนอกหลายประการที่ ท ำให้ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
1) มาตรฐานการศึ กษาของชาติ พ.ศ. 2561 กำหนดผลลั พ ธ์ ที่ พึ งประสงค์ข องการศึ กษา (Desired
Outcomes of Education, DOE Thailand) ไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ผู้เรียนรู้ ผู้สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งของชาติ การจัดการศึกษาจึงต้องจัดให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของผู้เรียน พื้นที่ ชุมชน และ
สังคม รวมทั้งให้อิสระกับสถานศึกษาในการกำหนดอัตลักษณ์ และทิศทาง การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และยุท ธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐ ในการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยยึดหลั กความเสมอภาคและความเท่าเทียม ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดพึงส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งข้อเสนอแนะจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2) กระทรวงศึก ษาธิก ารได้อ อกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2561 เมื่ อวั น ที่ 17
สิงหาคม 2561 เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน ในการ
ส่งเสริมการประกัน คุณ ภาพการศึกษาให้ เป็นไปตามหลักการ โดยมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึ กษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการ
วิช าการแก่สั งคม ศิล ปวัฒ นธรรมและความเป็ นไทย และการบริห ารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลั กษณ์ ของ
ประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ
การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด การศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ที่มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล มีการกำกับให้ การจัดการศึกษา และการ
ดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณ ภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับ อุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน อื่น ๆ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
3) พระราชบั ญ ญั ติการศึก ษาแห่ งชาติ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2562 ในมาตรา 47 ให้ มีระบบการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา ให้
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สำหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึ กษาที่อยู่ใน อำนาจ
หน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

๑๑
มาตรา 49 ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทำ
หน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มิใช่การจัดการ
อุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอื่น
เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาใน
แต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้ มีการประเมิน คุณ ภาพภายนอกของสถานศึกษาทุ กแห่ งอย่างน้ อยหนึ่ งครั้งในทุกห้ าปี นับตั้งแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
4) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2562 วั น ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ในมาตรา 62 ให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ อุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
การประกัน คุณ ภาพของสถาบัน อุดมศึกษาในส่ วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณ ภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึ กษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด
มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 เสร็จสิ้นแล้ว ให้
รายงานผลการประเมิน ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้ สภาสถาบันอุดมศึกษานำผลการประเมินดังกล่าว ไป
พิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้แจ้งให้ส ำนักงาน ปลัดกระทรวง
ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวรรค หนึ่ง
ได้ เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรื อ กำลั ง คน ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดยความเห็ น ชอบ ของสภา
สถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อเสนอแนะต่อ รัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาดำเนินการต่อไป
5) กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง เรื่ อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 วันที่ 23
กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ตามข้ อ 3 ให้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ งจั ด ให้ มี ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ภายใน
สถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา แต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผน ที่กำหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้ มีคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้ แก่ห น่ว ยงานต้นสั งกั ดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
เพือ่ ให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกำกับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน ตามประเภทหรือ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม
สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกำลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชนสถาบันสนับสนุน
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้น ฐาน เช่น แรงงานที่ ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๒
กลุ่ม ข สถาบันที่ น้นระ ับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้น การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ ยนแปลงในระดับภูมิภาค
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจและบุ คคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดำรงชีพ
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ม ค สถาบั น ฉพาะทาง หมายความถึง สถาบั นที่ เน้ นการผลิ ตบั ณ ฑิ ต เฉพาะทางหรือ เฉพาะกลุ่ ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิท ยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์รวมทั้งสาขา
วิ ช าชี พ เฉพาะทาง สถาบั น อาจเน้ น การทำวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การวิ จั ย หรื อ เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาท
ในการพัฒ นาภาคการผลิ ตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่ มนี้อาจจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่ น้นการวิจัยขั้นสูง ละ ลิตบัณฑิตระ ับบัณฑิตศึกษาโ ย ฉพาะระ ับปริญญา อก
หมายความถึง สถาบั นที่เน้ น การผลิ ตบั ณ ฑิตระดับบัณ ฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ ปริญ ญาเอกและเน้นการทำ
วิทยานิพนธ์ และการวิจัยรวมถึงการวิจั ยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น ำทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้ างองค์ความรู้ทฤษฎี
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
7) กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยกาหนดเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับปริ ญ ญาตรี สาหรับการผลิตบัณฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้รองรับการ บริหาร
จัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่าง ตามจุดเน้นของสาขาวิชาการ และวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการ ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
8) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวม (participation) มีความ
โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
2. การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก ได้ มีการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานของวิชาชีพมาเป็นลาดับ โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม
2541 กระทรวงสาธารณสุ ขได้ป ระกาศนโยบายการประกันคุณ ภาพการศึกษาของวิทยาลัยสั งกัด กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2541 เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลั ยในสังกัด มีกลไกที่ชัดเจนใน
การควบคุมคุณ ภาพขององค์ป ระกอบต่างๆ ที่มีผ ลต่อคุณ ภาพการศึกษา ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า จนถึงผลผลิ ต คือ
ผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งจะใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการผลิต บุคลากรสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนากลไกการประกันคุณภาพในวิทยาลัย โดยนาองค์ประกอบการควบคุมคุณภาพ
ในการจัดการศึกษาเป็นแนวทางเบื้องต้นในการดาเนินการ และส่งเสริม สนั บสนุนให้พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนกได้จัดทาคู่มือแนวทางการพัฒนาการ ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกาหนดองค์ประกอบของการควบคุม คุณภาพไว้ 13 องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทบวงมหาวิทยาลัยและเพิ่มเติมองค์ประกอบที่ จาเป็นสาหรับการ ปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข นอกจากนี้ ได้กาหนดแนวปฏิบัติ ทั้งในระดับสถาบัน พระบรมราชชนกและวิทยาลัย โดยคู่มือดังกล่าว
เป็นเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรม ราชชนก ฉบับแรก และสถาบันพระบรมราชชนกได้มี

๑๓
การพัฒนาระบบกลไก รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกั บนโยบาย
กฎหมาย และมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนก จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา และ
ทรงลงพระปรมาภิไธย ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 43 ก วันที่ 5
เมษายน 2562 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งตามความ ในมาตรา 4 ให้สถาบันพระ
บรมราชชนกเป็ น สถาบั นอุดมศึก ษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัด การศึก ษาระดับอุด มศึกษาตาม
กฎหมายว่า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ งชาติ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คลและเป็ น ส่ ว นราชการ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยวิ ธีก าร
งบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และในมาตรา 7 สถาบันมี วัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร
ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริม วิชาการและวิชาชีพ ทาการสอน ทาการวิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบารุงศิลปะและ วัฒนธรรม
สาหรับการดาเนินงานด้านการประกันคุ ณภาพการศึกษาได้ระบุไว้ใน มาตรา 40 ให้สถาบันจัดให้มี การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบั น ระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 สถาบันพระบรมราชชนกกาหนดให้มี การประกันคุณภาพการศึกษา 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามระบบของ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และพิจารณาเพิ่มเติมความเป็นอัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และ ได้รับอนุมัติ
จากสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562
สถาบั น พระบรมราชชนก ก าหนดใช้ อ งค์ ป ระกอบและตั ว บ่ งชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ
หลั ก สู ตร คณะ และสถาบั น ส าหรั บ ปี การศึ กษา 2563 – 2564 ตามองค์ป ระกอบและตั ว บ่ งชี้ ก ารประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 และได้รับอนุมัติจาก
สภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564
นวทางการพั นา กณฑ์มาตรฐาน ละตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา มี ังนี้
สถาบั น พระบรมราชชนกเป็ น สถาบั น อุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ ที่ จัดการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องมีการ ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ อุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลั กสูตรระดับ ปริญ ญาตรี กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และ มาตรฐานเพื่อการ
ประเมิ น คุณ ภาพภายนอก เป็ น ต้ น การประกัน คุณ ภาพการศึ กษาของสถาบั นพระบรมราชชนก ดาเนิ น การ
ครอบคลุมปัจจั ยนาเข้า และ กระบวนการ นาไปสู่ผ ลลั พธ์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภ าพ ประกอบด้วย การ
ประกัน คุณภาพระดับ หลักสูตร ระดับ คณะ และระดับสถาบัน มีการดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณ ภาพ การ
ติดตามตรวจสอบ คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนกากับติดตามการดาเนิ นงาน
ให้เป็นไปตามที่กาหนด และสะท้อนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
การพั นา กณฑ์มาตรฐาน ละตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ไ ้
พิจารณาความสอ คล้องกับมาตรฐานการอุ มศึกษา พ.ศ.2561 โ ยยึ ตามองค์ประกอบ ละตัวบ่งชี้ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับอุ มศึกษา พ.ศ.2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุ มศึกษา
(สกอ.)

๑๔
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่ งชี้ เชิง
ปริมาณ และตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตั วบ่งชี้ เป็น 5 ระดับ มี
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีทั้งการนับจานวนข้อและระบุว่า ผลการดาเนินงานได้กี่ข้อ ได้
คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน โดยมี
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 สาหรับการประเมินระดับหลั กสูตร กรรมการจะประเมินโดยพิชญพิจารณ์ (peer
review) มีการพิจารณาผลการดาเนินการนั้น ๆ ร่วมกันก่อนให้คะแนน
2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น คะแนนระหว่าง 1
ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ย) ให้เป็นคะแนน ทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้ จะกาหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่
คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้
ทั้งนี้ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ CHE QA Online ให้เขียนผลการ ดำเนินงาน
ในประเด็นการพิจารณาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) ระดับอุดมศึกษา
ที่ได้กำหนดให้ในแต่ละตัวบ่งชี้ ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันเพิ่มเติม เพื่อให้แสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ์
ของการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น โดยจะไม่นำมาประเมินและคำนวณเป็น คะแนนในผลการประเมิน
สถาบั น พระบรมราชชนก ได้ กาหนดองค์ป ระกอบการประกัน คุณ ภาพการศึ กษา โดยสอดคล้ องตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562 มาตรา 7 สถาบันมี วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบารุงศิลปะและ วัฒนธรรม รวมถึงครอบคลุมพันธ
กิจหลัก 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิ จ
ด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้าน การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ (5)
การบริหารจัดการ
3. ความ ชื่อมโยงระหว่างพระราชบัญ ญั ติสถาบัน พระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 กับการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562 มาตรา 8 ระบุหน้าที่ของสถาบัน ดังต่อไปนี้ (1)
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทางวิชาการและ
ทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสานึกต่อสังคม และเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2)
จั ด การศึ ก ษา วิจั ย ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อสร้ างหรือ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และน าความรู้ นั้ น ไปใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (3) พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และนานาชาติ (4) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน (5) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
(6) ให้บริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (7) ส่งเสริมและทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ระบุไว้ตามความในมาตรา 40 ให้สถาบันจัดให้ มีการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนกได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมให้วิทยาลัย คณะ และสถาบัน มีการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาของ สถาบัน
พระบรมราชชนก ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ มาตรฐาน

๑๕
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง พระราชบัญญัติสถาบันพระ
บรมราชชนก พ.ศ.2562 กับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังแผนภาพที่ 1
น ภาพ ที่ 1 ความ ชื่ อ มโยงระหว่ า งพ ระราชบั ญ ญั ติ ส ถ าบั น พ ระบรมราชชน ก พ .ศ. 25 6 2
กับการประกันคุณภาพการศึกษา

ความ ชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภาย น ละการประ มินคุณภาพภายนอก
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการ ศึ ก ษาปกติ ที่ ต้ อ ง
ด าเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารควบคุ ม ดู แ ลปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพ มี ก ารตรวจสอบ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน คุณภาพ
ภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนาเข้า(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือ ผลลัพธ์ (output/outcome)
ซึ่งแสดงให้ เห็น ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณ ภาพภายใน กับการประเมินคุณ ภาพภายนอกได้ ตาม
แผนภาพที่ 2

๑๖
แผนภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก

4. กระบวนการ ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับอุ มศึกษา
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดาเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทาง การปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผลการประเมินปีก่อนหน้านี้ มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาคการศึกษา แบบเดิม
หรือตัง้ แต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
D = ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 – เดือนที่ 12
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคมปีถัดไป)
C/S = ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพในระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ และสถาบั น ระหว่างเดื อ น มิ ถุ น ายน –
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรั บ ปรุงและด าเนิ น การปรับ ปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริห าร ระดั บ
หลั กสู ต ร ระดับ คณะ และระดับ สถาบั น โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมิ นของคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพภายใน มาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน มาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและเสนอตั้ง งบประมาณปีถัด
ปี หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้
วิธีการประกันคุณภาพภาย น กาหน ไว้ ังนี้
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษาใหม่
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน
3. เตรียมการประเมินตนเองระดับ หลักสูตรและจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรผ่าน
ระบบ CHE QA Online
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านาผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทารายงาน การประเมินตนเอง
ระดับคณะ
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ ประเมิน
หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว

๑๗
6. สถาบันนาผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทารายงาน การประเมิน
ตนเองระดับสถาบัน
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
คณะวิชา พร้อมนาผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพือ่ พิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน ในปีการศึกษาถัดไป
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง มาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานแผนปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์
9. ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน
120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งมี ก ารประเมิ น ตนเองตามตั ว บ่ งชี้ และเกณฑ์ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ทุ กปี
การศึ ก ษา ทั้ งระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น ตามล าดับ โดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ผู้ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 ชุด
อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร หากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตร สาขาวิชาเดียวกันทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ต้ อ งการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร กาหนดไว้ดังนี้
- ผู้ประเมินคุณภาพภายใน จานวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ที่ขอรับการ
ประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่างน้อยหนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้น
ต้องมีคุณ วุฒิ ตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิ จากภายนอก
สถาบัน
- คณะกรรมการทุกคน ต้องเป็นผู้ ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๘
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
ตามความสอ คล้องกับมาตรฐานการอุ มศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานการอุ มศึกษา
พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 ้ า น ลลั พ ธ์
ู้ รียน
(1.1) เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและความรอบรู้
ด้ า นต่ า งๆ ในการสร้ า งสั ม มา
อาชีพความมั่นคงและคุณภาพ
ชี วิ ต ของต น เอ งค รอ บ ค รั ว
ชุมชน และสังคม มีทั กษะการ
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต โดยเป็ น ผู้ มี
คุ ณ ธรรม ความเพี ย ร มุ่ ง มั่ น
มานะบากบั่ น และยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณ วิชาชีพ
(1.2) เป็ น ผู้ ร่ ว มสร้ า งสรรค์
นวัต กรรม มี ทั ก ษะศตวรรษที่
21 มี ค วามสามารถในการ
บู ร ณาการศาสตร์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ
พั ฒ นาหรื อ แก้ ไขปั ญ หาสั งคม
มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม เป็ น
ผู้ ป ระกอบการ รู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก สามารถสร้า งโอกาสและ
เพิ่ ม มู ล ค่ าให้ กั บ ตนเอง ชุ ม ชน
สังคม และประเทศ
(1.3) เป็ น พลเมื อ งที่ เข้ ม แข็ ง
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
ยึด มั่ น ในความถู ก ต้อ งรู้คุ ณ ค่ า
และ รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือ
รวมพลั ง เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ก าร
พั ฒ นาและเสริ ม สร้ างสั น ติ สุ ข
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ทั้ ง ใน ร ะ ดั บ
ครอบครั ว ชุ ม ชน สั งคม และ
ประชาคมโลก
มาตรฐานที่ 2 ้ า นการวิ จั ย
ละนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึกษามี ผลงานวิจัย
ที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้
องค์ ค วามรู้ ใ ห ม่ ส ร้ า งสรรค์
นวั ต กรรม หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญาที่ เชื่ อ มโยงกั บ สภาพ

ตัวบ่งชี้
ระ ับหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

ตัวบ่งชี้
ระ ับคณะ

ตัวบ่งชี้
ระ ับสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละการได้
งานทาของ ผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม
และพัฒนา นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรม
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการ บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทาง
วิชาการ ของอาจารย์ประจำ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การ บริหารและพัฒนา งานวิจัย
หรืองาน สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทาง
วิชาการ ของอาจารย์ประจำ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับ
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ดาเนินงาน หลักสูตรตาม
กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

๑๙
มาตรฐานการอุ มศึกษา
พ.ศ. 2561
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือ สิ่งแวดล้อมตามศักยภาพ
และอั ต ลั ก ษณ์ ของประเภท
สถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือ
ระห ว่ า งสถาบั นอุ ด มศึ ก ษ า
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่ า งประเทศ ผลงานวิ จั ย
แล ะ น วั ต กรรม ต อบ สน อง
ยุท ธศาสตร์ ชาติ ค วามต้ อ งการ
จาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ
แ ล ะ เอ ก ช น แ ล ะ ป ร ะ เท ศ
ผ ล ลั พ ธ์ ข อ งก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการ
พัฒนาผู้เรียนการสร้างคุณภาพ
ชี วิ ต ห รื อ ก ารส ร้ า งโอก า ส
มูลค่าเพิ่มและขีด ความสามารถ
ของประเทศในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ
ม า ต ร ฐ า น ที่ 3 ้ า น ก า ร
บริการวิชาการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ บ ริ ก าร
วิชาการเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริ บ ทและตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และ
สังคมตามระดับความเชี่ยวชาญ
และอั ต ลั ก ษณ์ ของประเภท
สถาบันโดยมีการบริหารจัดการ
ที่ประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครั ฐและ
ภ า ค เ อ ก ช น ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศและมีความโปร่งใส
ชั ด เจ น แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ได้
ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการ
น าไปสู่ การเสริ ม สร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง และความยั่ ง ยื น ของ
ผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

ตัวบ่งชี้
ระ ับหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและ กระบวนการ
จัดการเรียน การสอน :
การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ
กับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้
ระ ับคณะ
และนักวิจัย

ตัวบ่งชี้
ระ ับสถาบัน
และนักวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่ สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่ สังคม

๒๐
มาตรฐานการอุ มศึกษา
พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 4
้านศิลปวั นธรรม ละความ
ป็นไทย
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการ
เรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการ
วิ ชาการซึ่ ง น าไปสู่ ก ารสื บ สาน
การสร้า งความรู้ความเข้าใจใน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมการปรั บ และ
ประยุ ก ต์ ใช้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง
ของไทย และต่างประเทศอย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ และอัต
ลั ก ษณ์ ของประเภทสถาบั น
ผลลั พ ธ์ ข องการจั ด การด้ า น
ศิลปวัฒ นธรรมทาให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือ
การสร้างโอกาสและมู ลค่าเพิ่ ม
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 5 ้านการบริหาร
จั การ
(5.1) สถาบั น อุ ด ม ศึ กษ ามี
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ที่ เน้ น การพั ฒ นาผู้ เรี ย นแบบ
บูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะ
อั น พึ งป ระ ส งค์ ต อ บ ส น อ ง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และความ
ต้ อ งการที่ หลากหลายของ
ประเทศ ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม และ สิ่งแวดล้อมโดยการ
มี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน สั ง คม
สถาน ประกอบการทั้ งภาครัฐ
และ ภาคเอกชน
(5.2) สถาบันอุดมศึกษามี การ
บริ ห ารงานตามพั น ธกิ จ และ
วิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
บุ ค ลากรและทรั พ ยากรการ
เรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมา
ภิบาลคานึงถึงความหลากหลาย
แ ล ะ ค ว า ม เป็ น อิ ส ร ะ ท า ง
วิ ช าการ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ยื ดหยุ่น คล่องตั ว

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ระ ับหลักสูตร
ระ ับคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การทำนุบำรุง
ผู้สอนและ กระบวนการ
ศิลปะ และวัฒนธรรม
จัดการเรียนการสอน : การบูร
ณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการ
เรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี

ตัวบ่งชี้
ระ ับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การทำนุบำรุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร
จัดการ หลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดย สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการ หลักสูตรโดยรวม

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการ หลักสูตรโดยรวม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนา อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำ
คณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำ
คณะที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวน
นักศึกษาเต็ม เวลาเทียบเท่า
ต่อ จานวนอาจารย์ ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกากับติดตาม

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำ
คณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำ
คณะที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับ
อาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
สถาบัน เพื่อการกากับติดตาม
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มาตรฐานการอุ มศึกษา
พ.ศ. 2561
โปร่งใสและตรวจสอบได้

ตัวบ่งชี้
ระ ับหลักสูตร

ตัวบ่งชี้
ระ ับคณะ
ผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุม่
สถาบันและ เอกลักษณ์ของ
คณะ

ตัวบ่งชี้
ระ ับสถาบัน
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของ สถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผูส้ อน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการ
บริหารงานของคณะ
ตังบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการ
การ ประกันคุณภาพ หลักสูตร ประกันคุณภาพ หลักสูตรและ
คณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
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บทที่ 2
นิยามศัพท์
การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันพระบรมราชชนก มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน จึงมีการกำหนดนิยามศัพท์เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดังนี้
การจั การความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดย
ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ ังอยู่ นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณ
ของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่ าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝี มือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม
2. ความรู้ที่ชั จ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี ต่างๆ
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์ อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้ งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม นพ.วิจารณ์
พานิช ได้ให้ความหมาย ของคำว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไป
พร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒ นาองค์กรไปเป็น
องค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน
การจั การความรู้ ป็นการ ำ นินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ไ ้ ก่
(1) การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด ความรู้ ที่ครบถ้วน
ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ งอยู่ใน
รูป ของตัว หนั งสื อ หรื อรหั ส อย่ า งอื่ น ที่ เข้ าใจได้ทั่ ว ไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝั งลึ ก อยู่ในสมอง (Tacit
Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
(ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกันไม่ใช้กิจกรรมที่ทำโดยคนคนเดียว
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การตีพิมพ์ นลักษณะ ลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ คณะ และต้องเป็น
ผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
การ ทียบ คียง ลการ ำ นินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และ
วิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความ
เป็นเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส ำคัญของสถาบัน (organization-wide goal)
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดำเนินการของ
แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดำเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การ ย พร่งานสร้างสรรค์ นระ ับความร่วมมือระหว่างประ ทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
การ ย พร่งานสร้างสรรค์ นระ ับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การ ย พร่งานสร้างสรรค์ นระ ับภูมิภาคอา ซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จำเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
อา ซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)มี
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การ ย พร่ ลงานวิจัย นที่ประชุมวิชาการระ ับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อย
ละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การ ย พร่ ลงานวิจัย นที่ประชุมวิชาการระ ับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่ างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้
ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่ างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่น ำเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้ นหาคำตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่
ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์ และตีความข้อมูลตลอดจน
สรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้ า งสรรค์ หมายถึ ง ผลงานศิ ล ปะและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างศิ ล ปะประเภทต่ างๆ ที่ มี ความเป็ น นวัต กรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อ เป็ นต้นแบบ หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรี และ
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คุณ ประโยชน์ ที่ เป็ น ที่ย อมรับ ในวงวิช าชีพตามการจัดกลุ่ มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิล ปะ ได้แก่ (1)
ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางค์ศิลป์
นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่าง ๆ
นวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์
ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการดำเนินการของสถาบัน
ตามลำดับ เวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้ มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์ ) ทั้งนี้
ในทางสถิติ อาจจำเป็นต้องแสดงจำนวนข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยัน แนวโน้ม ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นำเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้
ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน
นวปฏิบัติที่ ี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้น ตอนการปฏิบัติที่ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็น ที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ วิชาชีพนั้นๆ มีห ลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ประสบการณ์ ้านการทำวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยเป็นผลสำเร็จมาแล้ว โดยมีหลักฐานเป็นผลงาน
ที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer
Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือ
เป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนำเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนำเสนอผู้ว่าจ้างในการทำวิจัยนั้น ๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุน
วิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้การ
รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้ร ายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ
กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ลงานที่ไ ้รับการตีพิมพ์ นวารสารวิชาการระ ับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre
(TCI) หรื อวารสารวิช าการระดับ ชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลงานที่ได้รับ การตีพิ มพ์ ใน
วารสารวิช าการระดับ นานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย หรือ บทความ วิ ชาการที่ได้รับ การตีพิม พ์ใน
วารสารวิช าการ (Journal) ที่ ป รากฏในฐานข้อ มูล สากล ได้แก่ ฐานข้อมูล การจัดอัน ดับ วารสาร SJR (SC Imago
Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) ห รื อ ฐ า น ข้ อ มู ล Scopus ห รื อ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พั นธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุ ประสงค์ ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ ต่าง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมีการกำหนดตัวบ่งชี้
ความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์โดย
สถาบันนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปี
นกลยุทธ์ทางการ งิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบั นให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และ
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ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ ากับเวลาที่
สถาบันใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่ นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือ ศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุน
ด้วยวิธีการอื่น ๆ อี กเพิ่ ม เติม เช่น การแปลงทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเป็ นมูล ค่า รวมทั้งมีก ารวิเคราะห์ ต้ น ทุน ของการ
ดำเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
นปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่ างๆ ที่จะต้อง
ดำเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดำเนินการรายละเอียด
และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ
พหุ วิท ยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ ความรู้ห ลาย
สาขาวิชาหลายศาสตร์ หรือหลายอนุ ศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์ ขึ้นเป็นองค์ความรู้และ
พัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นำเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้า
มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ ความรู้เป็น
ศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทยศาสตร์)ภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ที่มา: คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึก ษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่
18 ตุลาคม 2549)
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่ง
สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก ำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้ อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่
สถาบันอุดมศึกษา
ระบบ ละกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่ วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดย
วิธีการอื่ น ๆ องค์ ป ระกอบของระบบ ประกอบด้ว ย ปั จจัย นำเข้า กระบวนการ ผลผลิ ต และข้อ มูล ป้ อ นกลั บ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึ ง สิ่ งที่ ท ำให้ ร ะบบมีก ารขั บ เคลื่ อนหรือดำเนิ น อยู่ ได้ โดยมี การจั ดสรรทรัพ ยากร มี ก ารจัด องค์ ก าร
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิ หรือตำแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ ที่เปิดสอน มิใช่
สัมพัน ธ์กับ รายวิช าที่เปิ ดสอนในหลั กสู ตร เช่ น เป็นศาสตร์ในกลุ่ มสาขาวิ ชา (Field of Education) เดียวกัน ตาม
ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในการประชุ ม ครั้ง ที่ 12/2554 เมื่ อ 17 พฤศจิ ก ายน 2554
หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
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หน่วยงานหรือองค์การระ ับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ องค์การกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลอง
ธรรม นอกจากนี้ ยั งหมายถึงการบริ ห ารจั ดการที่ ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้ งภาครัฐ และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้ างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญู ชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนำมาปรับใช้ในภาครัฐมี
10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มี
ภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติ
ราชการจะต้องมีทิศทางยุ ทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้ นทุน แรงงานและระยะเวลาให้ เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒ นาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลั กการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้ บริการที่ ส ามารถดำเนิ นการได้ภ ายในระยะเวลาที่
กำหนด และสร้ างความเชื่อ มั่น ความไว้ว างใจ รวมถึง ตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดง
ถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้ อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุ กขั้นตอนในการ
ดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้ าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่ วมกระบวนการพัฒ นาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจ
จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่ วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการ
แทนโดยมีอิส ระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิ ดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้ แก่
บุ คลากร โดยมุ่งเน้ น การสร้ างความพึ งพอใจในการให้ บริการต่อผู้ รับบริการและผู้ มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
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8) หลั กนิ ติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับในการบริห าร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่ มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็น ที่สำคัญ โดย
ฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อาจารย์ หมายถึ ง คณาจารย์ ซึ่ ง จะมี ต ำแหน่ ง ทางวิ ช าการที่ ป ระกอบด้ ว ย อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ ปฏิบัติ
หน้ าที่ เต็ ม เวลาตามภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอน (มิ ใช่ เต็ม เวลาตามเวลาทำการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
สำหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง ที่มีการ
ระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน ให้ชัดเจนไม่
น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจำตามที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง การบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ ในปีที่
ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนำมานับได้
อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และทุกคนเป็น
อาจารย์ประจำเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก ๑ หลักสูตร
โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจำอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มาก
ที่ สุ ด เพี ย ง ๒ หลั ก สู ต รเท่ า นั้ น หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต ร ขอให้ น ำเสนอโดยดำเนิ น
เช่นเดียวกับการนำเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนำเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ตามแบบฟอร์ม สมอ.๐๘ ภายใน ๓๐ วัน
ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ให้พิจารณาว่า
- คุณ วุฒิ ตรงหรือสั มพั น ธ์กับ สาขาของหลั กสู ตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่ งสาขาวิช าของ ISCED 2013
(UNESCO)
- กรณีมีตำแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทำงานวิจัยด้วย
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นิยามตาม กณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลั กสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลา
อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ใน
เวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
อาจารย์ ู้รับ ิ ชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒ นาหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรต้องอยู่ ป ระจำหลั กสู ต รนั้น ตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร เกิ น ก ว่ า ๑ ห ลั ก สู ต รใน เว ล าเดี ย ว กั น ไม่ ได้ ย ก เว้ น พ หุ วิ ท ย าก าร ห รื อ
สหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถ
ซ้ำได้เกิน ๒ คน
อาจารย์พิ ศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ
ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้คำพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นิยามอาจารย์ประจำหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร จะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
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บทที่ 3
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับหลักสูตร
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับหลักสูตร
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี คุณลักษณะ
พึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดำเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่า สำคัญที่สุด ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีหลักการดังต่อไปนี้
1. การประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั กสูตร เป็นการประกันคุณ ภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรได้ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐานบัณฑิตนักศึกษาอาจารย์หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดาเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ซึง่ สกอ. ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ อุดมศึ กษา และตัวบ่ งชี้เชิงปริมาณในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ คุณ วุฒิ ตาแหน่ งทาง
วิช าการ และผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณ ภาพที่เน้น กระบวนการ จะประเมิน ใน
ลักษณะของพิช ญพิจารณา (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคาถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ ประเมิน
เพื่อให้สามารถนาไปพิจ ารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กาหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับ
สาหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา

หมาย หตุ : การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ CHE QA Online ให้เขียนผลการ ดำเนินงาน
ในประเด็นการพิจารณาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) ระดับอุดมศึกษา
ที่ได้กำหนดให้ในแต่ละตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร เพิ่มเติม เพื่อให้แสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ ของการดำเนินการเพิ่ม
มากขึ้น โดยจะไม่นำมาประเมินและคำนวณเป็นคะแนนในผลการประเมิน

๓๐
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับหลักสูตร
องค์ประกอบ นการ
ประกันคุณภาพ
ระ ับหลักสูตร
๑. การกำกับมาตรฐาน

๒. บัณฑิต

๓. นักศึกษา

๔. อาจารย์

ตัวบ่งชี้
๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนดโดย สกอ.

อธิบายกระบวนการหรือ ส ง ลการ ำ นินงาน น
ประ นที่ กี่ยวข้อง

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘
ปริญญาตรี เกณฑ์ ๓ ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ ๑๑ ข้อ
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาตรี เกณฑ์ ๕ ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ ๑๐ ข้อ
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มี
อุดมศึกษาแห่งชาติ
ส่วนได้ส่วนเสีย)
๒.๒ การได้งานทำหรือผลงานวิจัย - บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้สำเร็จการศึกษา
๓.๑ การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา
- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ
นักศึกษา
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสำเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
๔.๑ การบริหารและพัฒนา
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
๔.๒ คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์

๓๑
องค์ประกอบ นการ
อธิบายกระบวนการหรือ ส ง ลการ ำ นินงาน น
ประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ประ นที่ กี่ยวข้อง
ระ ับหลักสูตร
๕. หลักสูตร การเรียนการ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
สอน การประเมินผู้เรียน
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานัน้ ๆ
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ
- การพิจารณากำหนดผู้สอน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน - การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ และ
มคอ.๔
- การกำกับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี
๕.๓ การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗)
๕.๔ ผลการดำเนินงานหลักสูตร - ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชีต้ ามกรอบมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

๓๒
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสำคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดั บอุดมศึกษา โดยได้จัดทำมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ สถาบันอุดมศึกษา ได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีความทัดเทียม
กั น และได้ ป ระกาศใช้ เกณฑ์ ม าตรฐาน หลั ก สู ต ร ระดั บ ต่ า งๆ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ใน
การรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดย
สถาบั น อุดมศึกษาที่ เปิ ดดำเนิ นการหลักสู ตรใหม่ห รือหลั กสู ตรปรับปรุง ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2548 และ พ.ศ.2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ดังกล่าว
ในการควบคุมกำกับ มาตรฐานจะพิ จารณาจากการบริห ารจัดการหลั กสู ตรทุกหลั กสู ตรให้ เป็น ไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และ 2558 ตามที่ได้
ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกล่าว โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาตรี
จะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ สำหรับหลักสูตรที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558
นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓๓
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจั การหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รื่อง กณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระ ับปริญญาตรี ละบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
กณฑ์การประ มิน
1. จำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตร

ตรี
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจำเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้ และประจำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ ัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

โท
ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ประจำเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น

อก
ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ประจำเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจำหลักสูตร

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน

มีคุณสมบัตเิ ป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน

มีคุณสมบัตเิ ป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือ
อาจารย์ผู้สอน

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดำรงตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หมาย หตุ
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 กำหนดว่า
• อาจารย์ประจำสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็น หลักสูตรที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจำอยู่แล้ว
• อาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทใน สาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1
หลักสูตร บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557
กำหนดว่า
• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ กำหนดให้ตอ้ ง มี
อาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง วิชา/กลุ่ม
วิชาของหลักสูตร โดยมีคณ
ุ วุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุม่ วิชาที่เปิดสอน

๓๔
กณฑ์การประ มิน

4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษา การ
ค้นคว้าอิสระ

ตรี

โท
ที่สัมพันธ์กันจำนวนอย่าง
น้อย 3 คน
1. อาจารย์ประจำหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
สถาบันมีคณ
ุ วุฒิปริญญา
โทหรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ่ กว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์
กัน และ
2. มีประสบการณ์ด้าน
การสอน และ
3. มีประสบการณ์ในการ
ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
1. เป็นอาจารย์ประจำที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดำรงตำแหน่ง ทาง
วิชาการไม่ตำ่ กว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์
กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการ

อก
ที่สัมพันธ์กันจำนวนอย่าง
น้อย 3 คน
1. อาจารย์ประจำหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
สถาบัน มีคณ
ุ วุฒิปริญญา
เอกหรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ่ กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์
กัน และ
2. มีประสบการณ์ด้าน
การสอน และ
3. มีประสบการณ์ในการ
ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพือ่ รับ
ปริญญา
1. เป็นอาจารย์ประจำที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ำกว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์
กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการ

หมาย หตุ

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 กำหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาเอก
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มผี ลงานวิจัย
หลังจากสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน
จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และ
เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการดังนี้
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ กลับเข้ามาทำงาน
แบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการกำหนดภาระงาน
ไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้าทีเ่ ป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผสู้ อนได้
2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

๓๕
กณฑ์การประ มิน

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์

ตรี

โท
ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
1. เป็นอาจารย์
ประจำ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ่ กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์
กันและ
2. มีประสบการณ์
ในการ
ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

อก
ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
1. เป็นอาจารย์ประจำ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญา เอก
หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ่ กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์
กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการ
ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

1. อาจารย์ประจำและ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา สถาบัน ที่มีคุณวุฒิ

1. อาจารย์ประจำและผู้

หมาย หตุ
วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ
แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ
7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ
หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจำในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจำใน
สถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ เทียบ ได้ไม่ตำ่ กว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ ผูส้ อน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือไม่เป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทน
เป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รบั ทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย

๓๖
กณฑ์การประ มิน

ตรี

โท
เอกหรือเทียบเท่าหรือ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ำกว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์
กันและ

อก
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ่ กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์
กันและ

หมาย หตุ

2. มีประสบการณ์ในการ 2. มีประสบการณ์ในการ

8. การตีพมิ พ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สำเร็จ
การศึกษา

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่อง
ฉบับเต็มในการประชุม
ทางวิชาการ (Proceedings)
หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คนต่อ
นักศึกษา 5 คน
การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ 1 คนต่อ
นักศึกษา 15 คนหากเป็น

ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
วารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
วิชาการที่มีกรรมการ
สามารถทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณา
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง จากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด
(Peer Review) ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คนต่อ
นักศึกษา 5 คน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 กำหนดว่าอาจารย์ประจำ 1 คนให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คนหากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจำทีม่ ีศักยภาพ
พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คนเพื่อสนับสนุนนักวิจยั ที่มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัยรวมทั้งผู้ทดี่ ำเนิน

๓๗
กณฑ์การประ มิน

ตรี

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตร ต้องไม่เกิน 5 ปี
ตามรอบระยะเวลาที่
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
กำหนด
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/ สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีที่ 6)
หมาย หตุ สำหรับหลักสูตร 5
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปี
ที่ 8)
รวม
กณฑ์ 3 ข้อ

โท
อก
หมาย หตุ
ที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้
โครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงาน
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่
ทำวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับนักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน
ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องใน ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องใน เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ
รอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่ รอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่
ประเมิน
ประเมิน

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัต/ิ ให้ความ
เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตร ใช้งานใน
ปีที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัต/ิ
ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปี
ที่ 6)

กณฑ์ 11 ข้อ

กณฑ์ 11 ข้อ

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด

๓๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจั การหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รื่อง กณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระ ับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
กณฑ์การประ มิน
๑. จำนวนอาจารย์ ู้รับ ิ ชอบหลักสูตร

๒. คุณสมบัติอาจารย์ ู้รับ ิ ชอบหลักสูตร

๓. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

๔. คุณสมบัติอาจารย์ ู้สอน

๑๐. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะ วลาที่กำหน
รวม

ระ ับปริญญาตรี
วิชาการ
วิชาชีพ/ปฏิบัติการ
- ไม่น้อยกว่า ๕ คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรง
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน ๒ ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการ
ปี ย้อนหลัง
ปฏิบัติการ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
- ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากว่าหนึ่งหลักสูตร
อาจารย์ประจำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้
อาจารย์พิ ศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า ๖ ปี
- ทัง้ นี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
- ต้องไม่เกิน ๕ ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี
กณฑ์ ๕ ข้อ

๓๙
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลการประ มินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑

กำหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)

หลักฐาน อกสารที่ต้องการนอก หนือจาก อกสารประกอบ ต่ละรายตัวบ่งชี้
๑. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
๒. หนังสือนำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
๓. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการ
ประชุมสภาทีอ่ นุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

๔๐
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็น
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่ างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุ ดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกากับและส่งเสริมการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทา
มาตรฐานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต เช่ น เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิ แต่ละคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม ชุมชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้
เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรจะ
สะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การ
เรีย นรู้ การมีงานท า และคุณ ภาพผลงานวิจัยของนั กศึกษาและผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับบั ณ ฑิต ศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ิระ ับอุ มศึกษา ห่งชาติ

ชนิ ของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้ มี การกำหนดคุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ตามที่ หลั กสู ตรกำหนดไว้ใน มคอ. ๒ ซึ่ ง
ครอบคลุ มผลการเรี ยนรู้ อย่ างน้ อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทาง
ปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบั ณฑิต ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต
กณฑ์การประ มิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)
สูตรการคำนวณ

ไ

คะแนนที่ได้ =
ำ

ไ

้

ข้อมูลประกอบ
จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
หมาย หตุ :
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า
หลักสูตร นั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้
ประกอบการประเมิน
- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณร้อยละ 90 การประเมินบัณฑิต
อาจไม่ถึง ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาว
ไทยเป็ น ฐานในการคิด เช่ น มีนั กศึ ก ษาต่างชาติ 90 คน มี นั ก ศึก ษาไทย 10 คน ให้ ป ระเมิน โดยคิด จาก
นักศึกษาไทย จำนวน 10 คน เป็นฐานที่ร้อยละ 100

๔๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ (ปริญญาตรี)

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไ ้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภาย น ๑ ปี

ชนิ ของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้
งานทาหรือมีกิจการของตนเอง ที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ
กับบั ณ ฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี การศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณี การทางานสุ จริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็ น ประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคานวณร้อยละของผู้มีงานทาของผู้ สาเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จ
การศึกษาเท่านัน้
กณฑ์การประ มิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เป็น
คะแนนระหว่าง ๐ – ๕ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐
สูตรการคำนวณ
๑. คำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ตามสูตร
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การคำนวณค่าร้อยละนี้ไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน
มาพิจารณา
๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =
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หมาย หตุ :
- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ และ ๒.๒ เนื่องจากไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
สำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ และ ๒.๒ ด้วย เนื่องจากมีผู้สำเร็จ
การศึกษาแล้ว

๔๓
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่
สามารถคัดเลือกนั กศึกษาที่ มีคุณ สมบั ติและความพร้อมในการเรียนในหลั กสู ตรจนส าเร็จการศึกษา และการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี
ทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก
(core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media
and technology skills)
ทักษะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก คือ
1) กลุ่ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม ได้ แ ก่ (1) การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญ หา (critical
thinking and problem solving) (2) นวั ต กรรมและการสร้ า งสรรค์ (innovation and creativity) (3) การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)
2) กลุ่ ม ทั ก ษ ะส ารส น เท ศ สื่ อ แล ะเท ค โน โล ยี (information, media and technology skills)
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT (ICTliteracy)
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ
ยื ด หยุ่ น (adaptability and flexibility) ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และการเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง(initiative and selfdirection) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบ
และความสามารถผลิ ต ผลงาน (accountability and productivity) ความเป็ น ผู้ น าและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
(leadership and social responsibility)
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รในองค์ ป ระกอบด้ า นนั ก ศึ ก ษา เริ่ ม ด าเนิ น การตั้ ง แต่ ร ะบบการรั บ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒ นานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึก ษา ภายใต้การดาเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

๔๔
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การรับนักศึกษา
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา ที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใสชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูลหรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรี ยนและมีเวลาเรียนเพีย งพอเพื่อให้สามารถสำเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
นการประ มิ น พื่ อ ห้ทราบว่าอยู่ นระ ับคะ นน ห้พิจารณา นภาพรวมของ ลการ ำ นิน งาน
ทั้งหม ที่ทำ ห้ไ ้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะ รียน นหลักสูตร
กณฑ์การประ มิน
0

1

2

3

• ไม่มีระบบ
• มีระบบมีกลไก
• มีระบบมีกลไก
• มีระบบมีกลไก
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีการนำระบบ • มีการนำระบบกลไกไปสู่ • มีการนำระบบกลไก
• ไม่มีแนวคิดใน
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดำเนินงาน ไปสูก่ ารปฏิบัติ/
การกำกับ
การปฏิบัต/ิ
• มีการประเมิน
ดำเนินงาน
ติดตามและ
ดำเนินงาน
กระบวนการ
• มีการประเมิน
ปรับปรุง
• ไม่มีการปรับปรุง/
กระบวนการ
• ไม่มีข้อมูล
พัฒนากระบวนการ
• มีการปรับปรุง/

หลักฐาน

4

5

• มีระบบมีกลไก
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนำระบบกลไก • มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน

๔๕

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
การส่ง สริม ละพั นานักศึกษา
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียน
แก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย
ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้ องเรียนและ
นอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คำปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกั นหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา เพื่อให้ สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการส่งเสริม การเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อย ให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
นการประ มิน พื่อ ห้ทราบว่าอยู่ นระ ับคะ นน ห้พิจารณา นภาพรวมของ ลการ ำ นิน งาน
ทั้งหม ที่ทำ ห้ไ ้นักศึกษา รียนอย่างมีความสุข ละมีทักษะที่จำ ป็นต่อการประกอบอาชีพ นอนาคต
กณฑ์การประ มิน
0

1

2

3

• ไม่มีระบบ
• มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก
• มีระบบมีกลไก
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีการนำระบบ • มีการนำระบบกลไก • มีการนำระบบกลไก
• ไม่มีแนวคิดใน กลไกไปสู่
ไปสูก่ ารปฏิบัติ/
ไปสูก่ ารปฏิบัติ/

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน

4

5

• มีระบบมีกลไก
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนำระบบกลไก • มีการนำระบบกลไกไปสู่

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
• มีการประเมิน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
• ไม่มีการปรับปรุง/ • มีการปรับปรุง/พัฒนา • มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ กระบวนการจากผล พัฒนากระบวนการ
การประเมิน
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผูต้ รวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

๔๖
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ลที่ กิ กับนักศึกษา
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกัน คุณภาพควรทาให้ นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็น
ต่อไปนี้
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หมาย หตุ :
- การประเมิน ความพึ งพอใจของนักศึกษา เป็ นการประเมินความพึ งพอใจของนั กศึกษาต่อกระบวนที่
ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออกทุก
กรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท ำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
คิดเป็นร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว
- การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น
ตัวอย่างการคำนวณหลักสูตร ๔ ปี
ปีการศึกษา

จำนวนรับเข้า
1

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2
๒๕60

๒๕๖2

X

๒๕๕7

X

๒๕๕8

X

๒๕๕9

อัตราการสำเร็จการศึกษา =
อัตราการคงอยู่ =

๒๕61

1-3
1

2
1
X 100

X 100

จำนวนที่ลาออกและ
คัดชื่อออกสะสมจนถึง
สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖2
3

๔๗
- สถาบันพระบรมราชชนกจะถือเอาจำนวนนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน
เป็นจำนวนเต็มของนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษานั้น ๆ
กณฑ์การประ มิน
0

1

• ไม่มีการรายงาน • มีการรายงานผล

ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานใน
บางเรื่อง

2

3

• มีการรายงานผลการ • มีการรายงานผล

ดำเนินงานครบทุก
เรื่องตามคำอธิบายใน
ตัวบ่งชี้

4
• มีการรายงานผล

การดำเนินงานครบ การดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ทุกเรื่องตามคำอธิบาย
คำอธิบายในตัวบ่งชี้ ในตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้มผลการ • มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้น
ดำเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง
ในทุกเรื่อง

5
• มีการรายงานผล

การดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคำอธิบาย
ในตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง
• มีผลการดำเนินงานที่
โดดเด่นเทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการ
ดำเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง

๔๘
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สาคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบทปรัชญา วิสัยทัศน์
ของสถาบั น และของหลั ก สู ต ร และมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ มี ค วามรั ก ในองค์ ก รและการปฎิ บั ติ ง านตาม
วิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแลและ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอาจารย์ การวางระบบประกั น คุ ณ ภาพอาจารย์ เป็ น การด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ได้ อ าจารย์ ที่ มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุด มศึก ษา และมี พั ฒ นาการเพิ่ ม ยิ่ งขึ้ น ด้ ว ยการวางแผนและการลงทุ น งบประมาณและทรัพ ยากรเพื่ อ ให้
อัตรากาลังอาจารย์ มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้ าในหลักสูตร มีจานวนอาจารย์ที่มีความรู้ความ
เชี่ ย วชาญทางสาขาวิช าของหลั กสู ต ร และมี ป ระสบการณ์ ที่ เหมาะสมกับ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต อั น สะท้ อนจากวุฒิ
การศึกษาตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดาเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์
ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้คำพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจำหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จะ
หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

การบริหาร ละพั นาอาจารย์

๔๙
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ทสี่ อดคล้องกับ
สภาพบริบทปรัชญา วิสัยทัศน์ ของสถาบันและของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสมโปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบ
การบริหารอาจารย์โดยการกำหนดนโยบายแผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการ
วางแผน และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแลและการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการ หรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
นการประ มิน พื่อ ห้ทราบว่าอยู่ นระ ับคะ นน ห้พิจารณา นภาพรวมของ ลการ ำ นิน งานทั้งหม ที่ทำ ห้
หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ หมาะสมทั้ง น ้านวุ ิการศึกษา ละตำ หน่งทางวิชาการ ป็นไปตาม กณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อย่างต่อ นื่อง ละมีการส่ง สริม ห้มีการ พิ่มพูนความรู้ ความสามารถของอาจารย์ พื่อสร้างความ ข้ม ขงทางวิชาการของ
หลักสูตร
กณฑ์การประ มิน :
0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
2
• มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก
• ไม่มีการนำ
• มีการนำระบบกลไก
ระบบกลไกไปสู่ ไปสูก่ ารปฏิบัติ/
การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3
4
• มีระบบมีกลไก
• มีระบบมีกลไก
• มีการนำระบบกลไกไป • มีการนำระบบกลไก
สู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน ไปสู่การปฏิบัติ/
• มีการประเมิน
ดำเนินงาน
กระบวนการ
• มีการประเมิน
• มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการ
กระบวนการจาก
• มีการปรับปรุง/
ผลการประเมิน
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนำระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน

หมาย หตุ
1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน ครอบคลุมระบบการรับอาจารย์ใหม่
2. การประเมินกระบวนการ ข้อคำถามการประเมินควรทำให้เห็นถึงกระบวนการของการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างไร แผนการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างไร และในกรณีที่ให้อาจารย์
ทั้งหมดทำการประเมินข้อคำถามที่ใช้ประเมินควรแตกต่างกันตามความเกี่ยวข้อง

๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
คุณภาพอาจารย์
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทำให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทำให้อาจารย์มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้ จะประกอบด้วย
- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุ ิปริญญา อก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้ น หลั กสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้น
กณฑ์การประ มิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
หลักสูตรระ ับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก

X 100

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

๕๑
หมาย หตุ

:

คุณวุ ิปริญญา อก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้
อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ อื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ ำรงตำ หน่งทางวิชาการ
สถาบั นอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิ ดชอบที่จะต้ องส่งเสริมให้ อาจารย์ใน
สถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
กณฑ์ ทียบ คียงสำหรับสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก ขอใช้เกณฑ์เทียบเคียง คือ ห้ตำ หน่งระ ับชำนาญการพิเศษ เทียบเคียงได้กับ
้ชู ่วยศาสตราจารย์
กณฑ์การประ มิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง ๐–๕

หลักสูตรระ ับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
๑. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
ำ

ำ
ำ

ำ
ำ

ำ

X ๑๐๐

้

๒. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
ำ

คะแนนที่ได้ =
ำ

ำ ำ
ำ

ำ

ำ

็

็ ๕

X๕

๕๒
ลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจั ย หรื อบทความวิช าการ ที่ ตีพิ มพ์ ในรายงานสื บ เนื่อ งจากการประชุม วิช าการระดับ ชาติ หรือระดั บ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีผ่ ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การ
ระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
กณฑ์การประ มิน
หลักสูตรระ ับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ :
๑. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามสูตร
้ำ

ำ
X ๑๐๐
ำ

ำ

้

๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =

้ำ

ำ

้ำ

ำ
ำ

็

็ ๕

X๕

๕๓
กำหน ระ ับคุณภาพ ลงานทางวิชาการ ังนี้
ค่าน้ำหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระ ับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิช าการระดับ นานาชาติ หรือในวารสารทางวิช าการระดับ ชาติที่ ไม่ อยู่ในฐานข้อ มูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบั น อนุ มัติและจั ดทาเป็นประกาศให้ ทราบเป็นการทั่ว ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้วยหลักเกณฑ์
การพิ จารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผลงานทางวิช าการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบั นน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ ง
ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิช าการ
พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบให้มแี ละได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่ านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

๕๔
กำหน ระ ับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ังนี้
ค่าน้ำหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมาย หตุ
1. ผลงานวิจัย ที่มีชื่อนั กศึกษาและอาจารย์ร่วมกัน และนับในตัวบ่งชี้นี้แล้วสามารถนำไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. การนับผลงานวิจัยให้นับตามปีปฏิทิน

๕๕
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ลที่ กิ กับอาจารย์
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังอาจารย์ที่มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า
ในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็น
ต่อไปนี้
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
กณฑ์การประ มิน
0
1
• ไม่มีการรายงาน • มีการรายงาน
ผลการ
ผลการ
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ในบางเรื่อง

2
3
4
• มีการรายงานผล • มีการรายงานผล • มีการรายงานผลการ
การดำเนินงาน
การดำเนินงานครบ ดำเนินงานครบทุก
ครบทุกเรื่องตาม
ทุกเรื่องตาม
เรื่องตามคำอธิบายใน
คำอธิบายในตัวบ่งชี้ คำอธิบายในตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้มผลการ • มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้น ดำเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง
ในทุกเรื่อง

5
• มีการรายงานผล
การดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคำอธิบาย
ในตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง
• มีผลการดำเนินงานที่
โดดเด่นเทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการ
ดำเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง

หมาย หตุ
๑. การคงอยู่ของอาจารย์ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน ถึงการคงอยู่ของอาจารย์
ประจำหลักสูตร ในปีการศึกษานั้น ๆ ซึ่งนับสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปี
๒. ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน ถึงความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรต่อ ๓ ประเด็นย่อยในตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ได้แก่ ระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

๕๖
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การ รียนการสอน การประ มิน ู้ รียน
แม้ ทุ ก หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาเปิ ด สอนต้ อ งผ่ า นการรั บ รองจากส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้
มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ ๓ ด้านที่สาคัญ คือ (๑) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (๒) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการ
สอน (๓) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดาเนินการหลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการ
สอน และการประเมิ น ผู้ เรี ย น เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ต ามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

๕๗
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
สาระของรายวิชา นหลักสูตร
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตรควบคุมกำกับการ จัดทำ
รายวิชาต่าง ๆ ให้ มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลื อกที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญโดยสนองความต้องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงานสำหรับ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒ นาทัก ษะด้านการวิจัยและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการ หรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
นการประ มิน พื่อ ห้ทราบว่าอยู่ นระ ับคะ นน ห้พิจารณา นภาพรวมของ ลการ ำ นินงาน
ทั้งหม ที่ทำ ห้หลักสูตรมีความทันสมัยสอ คล้องกั บความต้องการของตลา รงงาน ละความต้องการของ
ประ ทศ
กณฑ์การประ มิน
0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิดใน
การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบมีกลไก
• ไม่มีการนำ
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน

2
• มีระบบมีกลไก
• มีการนำระบบกลไก
ไปสูก่ ารปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3
• มีระบบมีกลไก
• มีการนำระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
• มีระบบมีกลไก
• มีการนำระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนำระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

๕๘
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
การวางระบบ ู้สอน ละกระบวนการจั การ รียนการสอน
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
หลักสูตรต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง
กระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่กำหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้
สื่อเทคโนโลยี และทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก
ให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การกำหนดผู้สอน
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดการเรียน
การสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
น ก า รป ระ มิ น พื่ อ ห้ ท รา บ ว่ าอ ยู่ น ระ ั บ ค ะ น น
ห้ พิ จ ารณ า น ภ าพ รว ม ข อ ง
ลการ ำ นิ น งานทั้ งหม ที่ ท ำ ห้ กระบวนการจั การ รี ย นการสอนตอบสนองความ ตกต่ า งของ ู้ รี ย น
การจั การ รียนการสอนที่ น้น ู้ รียน ป็นสำคัญ ก่อ ห้ กิ ลการ รียนรู้บรรลุตาม ป้าหมาย
กณฑ์การประ มิน :
0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

1

2

• มีระบบ

• มีระบบมีกลไก
• มีการนำระบบ

มีกลไก
• ไม่มีการนำ

กลไกไปสู่การ
ระบบกลไกไปสู่ ปฏิบัติ/ดำเนินงาน
การปฏิบัติ/
• มีการประเมิน
ดำเนินงาน
กระบวนการ
• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

การประ มิน ู้ รียน

3

4

5

• มีระบบมีกลไก
• มีระบบมีกลไก
• มีการนำระบบกลไก • มีการนำระบบกลไก

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนำระบบกลไกไปสู่

ไปสู่การปฏิบัติ/
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
พัฒนากระบวนการ กระบวนการจากผล
จากผลการประเมิน การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

๕๙
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment
for learning) การประเมินที่ทำให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒ นาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่
จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียน
การสอนจึ งควรส่ งเสริมให้ มีการประเมิน เพื่ อจุดมุ่ งหมายสองประการแรกด้วย ทั้ งนี้ ความเหมาะสมของระบบ
ประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และ
วิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic
assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานใน
โลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทำให้นักศึกษาสามารถแก้ไข
จุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน อย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗)
นการประ มิน พื่ อ ห้ทราบว่าอยู่ นระ ับคะ นน ห้พิจารณา นภาพรวมของ ลการ ำ นินงาน
ทั้งหม ที่สะท้อนสภาพจริง ้วยวิธีการหรือ ครื่องมือประ มินที่ ชื่อถือไ ้ ห้ข้อมูลที่ช่วย ห้ ู้สอน ละ ู้ รียนมี
นวทาง นการปรับปรุงพั นาการ รียนการสอนต่อไป
กณฑ์การประ มิน :
0

1

2

• ไม่มีระบบ
• มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีการนำระบบ • มีการนำระบบ
• ไม่มีแนวคิดใน กลไกไปสู่
กลไกไปสู่การ

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน

3

4

5

• มีระบบมีกลไก
• มีระบบมีกลไก
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนำระบบกลไก • มีการนำระบบกลไก • มีการนำระบบกลไกไป

ไปสู่การปฏิบัติ/
ไปสู่การปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
• มีการประเมิน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
• ไม่มีการปรับปรุง/ • มีการปรับปรุง/
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
พัฒนากระบวนการ พัฒนากระบวนการ
กระบวนการ
จากผลการประเมิน จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

สู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

๖๐
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ลการ า นินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ิระ ับอุ มศึกษา ห่งชาติ
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษา ที่ ป รากฏในหลั กสู ตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ที่ ห ลั กสู ตรแต่ล ะหลั กสู ตร
ดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ในแบบ
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)
กณฑ์การประ มิน
มีการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐
มีการดำเนินงานร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๕๐
มีการดำเนินงานร้อยละ ๘๐.๐๑-๘๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐
มีการดำเนินงานร้อยละ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๕๐
มีการดำเนินงานร้อยละ ๙๕.๐๐-๙๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๗๕
มีการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕
หมาย หตุ :
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ก ำหนดแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้
ข้อ ๒ ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำระบบ
เก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อ
รายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของการจัด ทำ
มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗”
ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็น
เพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้
เอง ซึ่งแต่ละหลักสู ตรมีอิสระในการกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงาน
คุณภาพของหลักสูตรประจำปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่
สามารถเสนอ ขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้ แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก ำหนด
ตัวบ่ งชี้แบบเดิม ก็ส ามารถกระทำได้ กรณี ห ลั กสู ตรมีการปรับตัว บ่งชี้ใหม่ ให้ น ำเสนอสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”

๖๑
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ รียนรู้
ในการดำเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่น ๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

๖๒
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
สิ่งสนับสนุนการ รียนรู้
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้ อ มของสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นการสอนมี ห ลายประการ ได้ แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่ น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน อย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง สนับสนุนการ
เรียนรู้
นการประ มิน พื่ อ ห้ ทราบว่าอยู่ นระ ับคะ นน ห้พิจารณา นภาพรวมของ ลการ ำ นิน งาน
ทั้งหม ที่สะท้อนการจั ตรียมสิ่งสนับสนุนการ รียนรู้ที่จำ ป็นต่อการ รียนการสอน ละส่ง ล ห้ ู้ รียนสามารถ
รียนรู้ไ ้อย่างมีประสิทธิ ล
กณฑ์การประ มิน
0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

:

1
• มีระบบมีกลไก
• ไม่มีการนำ

2

3

• มีระบบมีกลไก
• มีระบบมีกลไก
• มีการนำระบบกลไก • มีการนำระบบกลไก

ระบบกลไกไปสู่ ไปสู่การปฏิบัติ/
ไปสู่การปฏิบัติ/
การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
กระบวนการ
• ไม่มีการปรับปรุง/ • มีการปรับปรุง/พัฒนา
พัฒนากระบวนการ กระบวนการจากผล
การประเมิน

4

5

• มีระบบมีกลไก
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนำระบบกลไก • มีการนำระบบกลไกไปสู่

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน
• มีการประเมิน

กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน

๖๓

บทที่ 4
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับคณะ
การประกันคุณภาพระดับคณะ เป็น ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินการใน
ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
หมาย หตุ : การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ CHE QA Online ให้เขียนผลการดำเนินงาน ใน
ประเด็นการพิจารณาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณ ภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) ระดับอุดมศึกษา ที่ได้
กำหนดให้ในแต่ละตัวบ่งชี้ ระดับคณะ เพิ่มเติม เพื่อให้แสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ เพิ่มมากขึ้น โดย
จะไม่นำมาประเมินและคำนวณเป็นคะแนนในผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การ ลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณ ลั กษณะตามหลั กสู ตรที่ก ำหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบด้วย
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

๖๔
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ลการบริหารจั การหลักสูตรโ ยรวม
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ
กณฑ์การประ มิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคำนวณ
คะแนนที่ได้ =
้

หมาย หตุ :
- หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดยระบบอื่ น ๆ ตามที่ ค ณ ะกรรมการประกั น คุ ณ ภ าพภ ายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผล
การรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
- ในการคำนวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนำมาคำนวณทั้งตัวตั้งตัวหาร
- ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดำเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษาคง
ค้างอยู่) ให้นำมาคำนวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

๖๕
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุ ิปริญญา อก
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนำเข้า
คำอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่ ม ลึ ก ทางวิ ช าการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ สำคั ญ ของสถาบั น ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มี ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
กณฑ์การประ มิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข ละ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนด
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
2. กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ละ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนด
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีม่ ีวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หมาย หตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค ำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย

๖๖
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อาจารย์ประจำคณะที่ ำรงตำ หน่งทางวิชาการ
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนำเข้า
คำอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั น อุดมศึกษาถือเป็ น ขุมปั ญญาของประเทศ และมีความรับผิ ดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้ อาจารย์ ใน
สถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อนำไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒ นาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
กณฑ์ ทียบ คียงสำหรับสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก ขอใช้เกณฑ์เทียบเคียง คือ
ตำ หน่งระ ับชำนาญการพิ ศษ เทียบเคียงได้กับ
ตำ หน่งระ ับ ชี่ยวชาญ
เทียบเคียงได้กับ

้ชู ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

กณฑ์การประ มิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข ละ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ละ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทีด่ ำรงตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีด่ ำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีด่ ำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

๖๗
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
จำนวนนักศึกษา ตม วลา ทียบ ท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนำเข้า
คำอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งสำหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์
ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีค วามเชื่อมโยงไปสู่การ
วางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตรากำลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมี
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ไม่เกินจำนวนเหมาะสม
กณฑ์การประ มิน
ในกรณีที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกำหนดเป็น 5
คะแนน
ในกรณี ที่ จ ำนวนนั ก ศึก ษาเต็ ม เวลาต่ อ อาจารย์ป ระจำมากกว่าเกณฑ์ ม าตรฐานให้ ค ำนวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำค่าความแตกต่างมาพิจารณา
ดังนี้
ค่าความแตกต่างของจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20
กำหนดเป็น 0
ค่าความต่างของจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01
และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำมาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ
สูตรการคำนวณจำนวนนักศึกษา ตม วลา ทียบ ท่า
1. คำนวณค่ า หน่ ว ยกิ ต นั ก ศึ ก ษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่ งก็ คื อ ผลรวมของผลคู ณ ระหว่า ง
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คำนวณค่า FTES โดยใช้สูตรคำนวณดังนี้
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทัง้ ปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานัน้ ๆ

๖๘
สั ส่วนจำนวนนักศึกษา ตม วลาต่ออาจารย์ประจำ ยกตามกลุ่มสาขา
สั ส่วนจำนวนนักศึกษา
ตม วลาต่ออาจารย์ประจำ
8:1
4:1
6:1
20 : 1
25 : 1

กลุ่มสาขา
1. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- แพทยศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สูตรการคานวณ
1. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร
สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
- สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
ต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่เป็นจริง
จำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

2) นำค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคำนวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นำมาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้
5 - (ค่าร้อยละที่คำนวณได้จาก 2.3)
4

ตัวอย่างการคำนวณ
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ = 10
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 10 - 8 x 100= ร้อยละ - 25 ได้คะแนน 0 คะแนน
8
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ = 9
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 9 – 8 x 100= ร้อยละ 12.5
8
คะแนน = 5 - (12.5)
= 5 – 3.13 = 1.87 คะแนน
4
หมาย หตุ :
- การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพกำหนดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำไม่ตรงกับ
สัดส่วนที่กำหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ให้สถาบันอุดมศึกษา
ยึดตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพกำหนด
- กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจำว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนนำมาหาค่าคะแนนของแต่
ละกลุ่ม แล้วนำมาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ

๖๙
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
การบริการนักศึกษาระ ับปริญญาตรี
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชี พ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสำคัญ
กับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
กณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูล ของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้ อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ งให้ผลการประเมิน
สูงขึน้ หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
กณฑ์การประ มิน
คะ นน 1

คะ นน 2

คะ นน 3

คะ นน 4

คะ นน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

๗๐
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
กิจกรรมนักศึกษาระ ับปริญญาตรี
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้ องส่ งเสริม ให้ มีก ารจั ด กิจ กรรมนั ก ศึก ษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้ว น กิจกรรมนัก ศึก ษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก ำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
นำหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการพัฒ นาคุณภาพนักศึกษา
อย่างยั่งยืน
กณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดทำ
แผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนิน การ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
กณฑ์การประ มิน
คะ นน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะ นน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะ นน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะ นน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะ นน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

๗๑
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่า งกัน ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน
ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
จุ ด เน้ น เฉพาะของแต่ ล ะสถาบั น เพื่ อให้ ได้ ผ ลงานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ ที่ เกิ ด ประโยชน์ การวิจัย จะประสบ
ความสำเร็จและเกิดประโยชน์จ ำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ สำคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มี
ระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
วิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3)
ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

๗๒
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบ ละกลไกการบริหาร ละพั นางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั น อุดมศึกษาต้องมีการบริ ห ารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณ ภาพ โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริ มสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้ง
การสนั บ สนุ น ด้ านการจั ดหาแหล่ งทุ น วิจั ย และการจัด สรรทุ น วิจัยจากงบประมาณของสถาบั น ให้ กับ บุค ลากร
ส่ งเสริ ม พั ฒ นาสมรรถนะแก่ อ าจารย์ แ ละนั ก วิจั ย การสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรที่ จ ำเป็ น ซึ่ งรวมถึงทรัพ ยากรบุ ค คล
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่ าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมี ร ะบบและกลไกเพื่ อช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ข องงานวิ จัย หรือ งานสร้างสรรค์ ที่ น ำไปใช้
ประโยชน์
กณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับ สนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์ และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และกำลังใจตลอดจนยกย่ องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์และ
ดำเนินการตามระบบที่กำหนด
กณฑ์การประ มิน
คะ นน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะ นน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะ นน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะ นน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะ นน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

๗๓
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
งินสนับสนุนงานวิจัย ละงานสร้างสรรค์
ชนิ ชองตัวบ่งชี้
ปัจจัยนำเข้า
คำอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนั บสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็น ตัวบ่งชี้ที่สำคัญ
ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
กณฑ์การประ มิน
โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. กณฑ์ ฉพาะคณะกลุ่ม ข ละ ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ละ ทคโนโลยี
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ละสังคมศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. กณฑ์ ฉพาะคณะกลุ่ม ค1 ละ ง จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ละ ทคโนโลยี
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ละสังคมศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน

๗๔
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณจำนวนเงินสนั บสนุน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จำนวนเงินสนับสนุน งานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจำและนักวิจยั

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จำนวนเงินสนับสนุน งานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุน งานวิจัยฯที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

สรุปคะ นนที่ไ ้ นระ ับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมาย หตุ :
1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆไม่ใช่
จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่ว นเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ดำเนินการ

๗๕
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ละนักวิจัย
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
แสดงให้ เห็ นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒ นาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำรา
หรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมี
วิธีการคิด ดังนี้
กณฑ์การประ มิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่ วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. กณฑ์ ฉพาะคณะ กลุ่ม ข ละ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ละ ทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ละสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
2. กณฑ์ ฉพาะคณะกลุ่ม ค1 ละ ง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ละ ทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่ วงน้ ำหนั กของผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ป ระจำและนักวิจัย ที่กำหนดไว้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่ วงน้ ำหนั กของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ป ระจำและนักวิจัยที่ก ำหนดไว้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ละสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่ วงน้ ำหนั กของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ป ระจำและนักวิจัย ที่กำหนดไว้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

๗๖
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยั ทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมาย หตุ

X5

1. การนับจำนวนผลงานทางวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน
2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำให้นับตามปีการศึกษา และให้นับทุกคนทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

๗๗
กำหน ระ ับคุณภาพ ลงานทางวิชาการ ังนี้
ค่าน้ำหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

0.10

ระ ับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัดทา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รบั การจดอนุสิทธิบตั ร
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีป่ รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั แิ ละจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รบั การจดสิทธิบตั ร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยทีห่ น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุพ์ ืช พันธุ์สัตว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รบั การจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่ งบทความเพื่ อพิจ ารณาคัดเลื อกให้ น ำเสนอในการประชุมวิช าการต้ องส่ งเป็น ฉบับสมบู รณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

๗๘
กำหน ระ ับคุณภาพงานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ ังนี้
ค่าน้ำหนัก
ระ ับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

๗๙
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม
การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒ นาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

๘๐
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการ ก่สังคม
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคำนึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการประจำปี
ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมี การ
ประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้ มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและนำมาใช้ประโยชน์ จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
กณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้ วัด
ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิ ชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้ อ 1 และนำเสนอ
กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา
5. นำผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
กณฑ์การประ มิน
คะ นน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะ นน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะ นน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะ นน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะ นน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

๘๑
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ ละวั นธรรม
การทำนุ บ ำรุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรมถื อ เป็ น พั น ธกิ จ สำคั ญ ประการหนึ่ งของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ดั งนั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจ
มีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

๘๒
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบ ละกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ ละวั นธรรม
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั น อุดมศึกษาต้องมีน โยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริห ารจัดการงานทำนุบ ำรุงศิล ปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้ องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กณฑ์มาตรฐาน
1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน
3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
กณฑ์การประ มิน
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะ นน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะ นน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะ นน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะ นน 5
มีการดาเนินการ
6 -7 ข้อ

๘๓
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจั การ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมี สภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับ
ดูแลการทำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริหารของคณะ พื่อการกำกับติ ตาม ลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
ละ อกลักษณ์ของคณะ
กระบวนการ

ชนิ ของตัวบ่งชี้
คำอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องดำเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น
คณะต้องมีการพัฒ นาแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒ นาและการดำเนินงานของคณะ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
กณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดำเนิ น การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้ นทุนต่อหน่วยในแต่ล ะหลักสู ตร สั ดส่ ว น
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน

๘๔
7. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
หมาย หตุ
1) แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต้องวางแผนตามปีงบประมาณ
2) ในการประเมิน ตามตัวบ่ งชี้นี้ ให้ใช้ปีงบประมาณ โดยคิดจากปีการศึกษาบวกหนึ่ง เช่น ปีการศึกษา
2562 ให้ใช้แผนปีงบประมาณ 2563
กณฑ์การประ มิน
คะ นน 1

คะ นน 2

คะ นน 3

คะ นน 4

คะ นน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3-4 ข้อ

5-6 ข้อ

7 ข้อ

๘๕
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
อธิบายตัวบ่งชี้
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินการตั้งแต่
การควบคุมคุณ ภาพ การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพ และการพัฒ นาคุณ ภาพ การพัฒ นาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ การ
ประเมิ น จะมุ่ งไปที่ ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษามากกว่าการประเมิ น คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ ส ามารถส่ งเสริม
สนับสนุน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจำคณะเพื่อพิจารณา
5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี คุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
กณฑ์การประ มิน
คะ นน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะ นน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะ นน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะ นน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะ นน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

๘๖

บทที่ 5
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับสถาบัน
ระ ับสถาบัน ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินการ ใน
ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จำนวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ นการ
ประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
กณฑ์พิจารณา
สถาบัน
๑. การผลิตบัณฑิต
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
โดยรวม
ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
๑.๒ อาจารย์ประจาสถาบันทีม่ ีคุณวุฒิ
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มี
ปริญญาเอก
คุณวุฒิปริญญาเอก
๑.๓ อาจารย์ ประจ าสถาบั นที่ ดำรงตำแหน่ ง ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรง
ทางวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ
๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ
๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ
๒. การวิจัย
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและ
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ
สร้างสรรค์
คณะและหน่วยงานวิจัย
๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ
ประจาและนักวิจัย
คณะและหน่วยงานวิจัย
๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ
๔. การทานุบารุงศิลปะ ๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
๕. การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริ ห ารของวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การ เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ
ก ากั บ ติ ดตามผลลั พ ธ์ ตามพั นธกิ จ กลุ่ ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
๕ .๒ ผ ล ก ารบ ริ ห ารงาน ข อ งค ณ ะ คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ
๕.๓ ระบบกำกับการประกันคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ
หลักสูตรและวิทยาลัย

๘๗
องค์ประกอบที่ ๑ การ ลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิช าชีพ มีคุณ ลั กษณะตามหลั กสูตรที่กาหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้วย
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้ จานวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจาสถาบันทีด่ ำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

๘๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ลการบริหารจั การหลักสูตรโ ยรวม
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบัน
รับผิดชอบ
กณฑ์การประ มิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สูตรการคำนวณ
คะ นนที่ไ ้ =
้

หมาย หตุ :
๑. หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
๒. ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดำเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษา
คงค้างอยู่) ให้นำมาคำนวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

๘๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒
อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุ ิปริญญา อก
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนำเข้า
คำอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึก ษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่ ม ลึ ก ทางวิ ช าการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ สำคั ญ ของสถาบั น ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ การติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร
กณฑ์การประ มิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
1. กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข ละ ค๒
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กำหนดให้เป็น คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป
2. กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ละ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กำหนดให้เป็น คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
๑. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
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๒. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =
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หมาย หตุ :
๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้ งนี้ อาจใช้ คุ ณ วุฒิ อื่ น เที ย บเท่ าคุณ วุฒิ ป ริ ญ ญาเอกได้ ส าหรับ กรณี ที่ บ างสาขาวิช าชีพ มี คุ ณ วุฒิ อื่ น ที่ เหมาะสม
กว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจา ที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

๙๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓
อาจารย์ประจำสถาบันที่ ำรงตำ หน่งทางวิชาการ
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนำเข้า
คำอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั น อุดมศึกษาถือเป็ น ขุมปั ญญาของประเทศ และมี ความรับผิ ดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้ อาจารย์ใน
สถาบั น ทำการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ แสวงหา และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ส าขาวิ ช าต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
กณฑ์ ทียบ คียงสำหรับสถาบันสังกั สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนกขอใช้เกณฑ์เทียบเคียง คือ
ตำ หน่งระ ับชำนาญการพิ ศษ เทียบเคียงได้กับ ู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำ หน่งระ ับ ชี่ยวชาญ
เทียบเคียงได้กับ รองศาสตราจารย์
กณฑ์การประ มิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
1. กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข ละ ค๒
ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจำสถาบั น ที่ ด ำรงตำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
2. กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ละ ง
ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจำสถาบั น ที่ ด ำรงตำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ 8๐ ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
๑. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันทีด่ ำรงตำแหน่งทางวิชาการตามสูตร
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๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
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๙๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔
การบริการนักศึกษาระ ับปริญญาตรี
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหา
งาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จ การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า
กณฑ์มาตรฐาน
๑. จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย
๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕
๕. นาผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
กณฑ์การประ มิน
คะแนน ๑
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน ๒
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน ๓
มีการดำเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน ๔
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

คะแนน ๕
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

๙๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕
กิจกรรมนักศึกษาระ ับปริญญาตรี
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นั กศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่ด าเนินการทั้ งโดยสถาบัน และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่ วมจะมีโอกาสได้รับ การพัฒ นาสติปั ญ ญา สั งคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณ ธรรมจริยธรรม สอดคล้ องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
กณฑ์มาตรฐาน
๑. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของวิทยาลัย โดยให้นักศึกษามี ส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยวิทยาลัย
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
๔. ทุกกิจกรรมที่ดาเนิ น การ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
๕. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๖. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
กณฑ์การประ มิน
คะแนน ๑
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน ๒
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน ๓
มีการดำเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน ๔
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

คะแนน ๕
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

๙๓
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัย ที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้ อ มของแต่ ล ะแห่ ง อย่ า งไรก็ ต าม ทุ ก สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งมี พั น ธกิ จ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของพั น ธกิ จ
สถาบั น ดังนั้ น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะ
ประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ ๓ ประการคือ ๑) สถาบันต้องมีแผนการ
วิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน ๒) คณาจารย์มีส่วนร่วม
ในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ
๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้ จานวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

๙๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
ระบบ ละกลไกการบริหาร ละพั นางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั น อุด มศึ กษาต้ องมี ก ารบริ ห ารจัด การงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ มีคุ ณ ภาพโดยมีแ นวทางการ
ดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒ นาสมรรถนะแก่อาจารย์และนั กวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ ำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
การเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นั กวิจัยอย่าง เหมาะสม
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ ประโยชน์
กณฑ์มาตรฐาน
๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารงานวิจัยที่ส ามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริห ารงานวิจัย และ
นวัตกรรม
๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย หรือนวัตกรรม อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการ หรือหน่วยวิจัยและนวัตกรรม หรือศูนย์เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือศูนย์ให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือนวัตกรรม
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย หรือนวัตกรรม เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจั ยหรือนวัตกรรม เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
๓. จัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือนวัตกรรม
๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ นวัตกรรม ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น
๖. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
กณฑ์การประ มิน
คะแนน ๑
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน ๒
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน ๓
มีการดำเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน ๔
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

คะแนน ๕
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

๙๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
งินสนับสนุนงานวิจัย ละงานสร้างสรรค์
ชนิ ชองตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม สภาพแวดล้อมและจุดเน้น
ของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ ที่สำคัญ ที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
กณฑ์การประ มิน
คะแนนที่ได้ในระดับ สถาบั น เป็ น ค่ าเฉลี่ ยของคะแนนผลการประเมิน (เงิน สนับ สนุ นงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคำนวณ
คะแนนทีไ่ ด้ =

X๕
จำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทัง้ หมดของสถาบัน

๙๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
ลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา ละนักวิจัย
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความก้ าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒ นาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี คุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ และการแข่งขันของประเทศผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิ ชาการ ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือScopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัต รหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ทำร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
โดยมีวิธีการคิดดังนี้
กณฑ์การประ มิน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคำนวณ
คะแนนที่ได้ =

ำ

้

X ๑๐๐

หมาย หตุ ๑. การนับจำนวนผลงานทางวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน
๒. การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำให้นับตามปีการศึกษา และให้นับทุกคนทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

๙๗
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่ งในภารกิจหลั กของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้ านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม
การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้ านต่างๆ คือ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒ นาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้ จานวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม

๙๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
ชนิ ของตัวบ่งชี้
คาอธิบายตัวบ่งชี้

การบริการวิชาการ ก่สังคม
กระบวนการ

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคานึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นามาจัดทาแผนบริการวิชาการ ทั้ง
การบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่ สถาบันจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม
โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กณฑ์มาตรฐาน
1. กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ ระหว่าง
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
๒. จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ ๑
๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๕. วิทยาลัย สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒ นาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย
๖. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม ข้อ ๒ โดยมี
จานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ
กณฑ์การประ มิน
คะ นน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะ นน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะ นน ๓
มีการดาเนินการ
๓ - ๔ ข้อ

คะ นน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

คะ นน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

๙๙
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะ ละวั นธรรม
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมถื อ เป็ น พั น ธกิ จ ส าคั ญ ประการหนึ่ งของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาดั งนั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้ นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรั ชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบั น และมี การบูรณาการเข้ากับพัน ธกิจอื่น ๆ
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้น ฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ จานวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
ระบบ ละกลไกการทานุบารุงศิลปะ ละวั นธรรม
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั น อุดมศึกษาต้องมีน โยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริห ารจัดการงานทำนุบ ำรุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กณฑ์มาตรฐาน
๑. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
๓. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. ประเมินความสาเร็จตามตั วบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม
๕. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
๗. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
กณฑ์การประ มิน
คะ นน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะ นน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะ นน ๓
มีการดาเนินการ
๓ – ๔ ข้อ

คะ นน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

คะ นน ๕
มีการดาเนินการ
๖ - ๗ ข้อ

๑๐๑
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจั การ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยทาหน้าที่ในการกากับดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ทั้ ง ห ม ด ฯ ล ฯ เพื่ อ สั ม ฤ ท ธิ ผ ล ต า ม เป้ า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด ไว้ โด ย ใช้ ห ลั ก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของวิทยาลัยเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

๑๐๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑

การบริหารของวิทยาลัย พื่อการกากับติ ตาม ลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
ละ อกลักษณ์ของสถาบัน
กระบวนการ

ชนิ ของตัวบ่งชี้
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการจัดทำแผน เพื่อกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
กณฑ์มาตรฐาน
๑. พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ จ ากผลการวิ เคราะห์ SWOT กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องวิ ท ยาลั ย และพั ฒ นาไปสู่ แ ผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์
๒. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ ประกอบไป
ด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน
๓. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
๕. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
๖. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
๗. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลัยมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่ วิทยาลัยกาหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
กณฑ์การประ มิน
คะ นน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะ นน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะ นน ๓
มีการดาเนินการ
๓ - ๔ ข้อ

คะ นน ๔
มีการดาเนินการ
๕ - ๖ ข้อ

คะ นน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้อ

หมาย หตุ
๑) แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต้องวางแผนตามปีงบประมาณ
๒) ในการประเมิ น ตามตั ว บ่ ง ชี้ นี้ ให้ ใช้ ปี ง บประมาณ โดยคิ ด จากปี ก ารศึ ก ษาบวกหนึ่ ง เช่ น
ปีการศึกษา ๒๕๖4 ให้ใช้แผนปีงบประมาณ ๒๕๖5

๑๐๓
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ผลการบริหารงานของคณะ
ชนิ ของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการกำกับ ติดตาม และสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผ ลการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ การ
บริหารจัดการอยู่ในระดับใด
กณฑ์การประ มิน
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได้ =

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จำนวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

๑๐๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ละคณะ
ชนิ ของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั น มี ห น้ า ที่ ก ากั บ การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต รและคณะ โดยมี ก าร
ด าเนิ น การตั้ ง แต่ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การพั ฒ นา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
กณฑ์มาตรฐาน
๑. มีระบบและกลไกในการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
๒. มีคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ ๑ และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๓. มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของหลั ก สู ต รและวิ ท ยาลั ย ให้ เกิ ด ผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
๔. นำผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา
๕. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินงานของคณะให้
มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน
กณฑ์การประ มิน
คะ นน ๑
มีการดำเนินการ
๑ ข้อ

คะ นน ๒
มีการดำเนินการ
๒ ข้อ

คะ นน ๓
มีการดำเนินการ
๓-๔ ข้อ

คะ นน ๔
มีการดำเนินการ
๕ ข้อ

คะ นน ๕
มีการดำเนินการ
๖ ข้อ

๑๐๕

บทที่ 6
นวทางการวิ คราะห์ ละสรุป ลการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง ให้เหมาะสมกับ
บริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วยเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ประเทศกำหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน การวางระบบการ
ประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วยการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้ อยต้องครอบคลุมระดั บ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการดำเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก ำหนด และมี
การตรวจสอบระบบคุณ ภาพเป็ น ระยะๆ โดยที่มี กลไกการดำเนิน งานอย่างชัดเจน เช่น มี ผู้ รับ ผิ ด ชอบ/ผู้ บ ริห าร/
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี
และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน ระบบการ
ประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมิน เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ ในกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ รายงานการประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับ
เดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำรายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบันที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้นสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับ
การประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

๑๐๖
การสรุป ลการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ต่ละระ ับมีรายละ อีย ังนี้
1. ระ ับสถาบัน
การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการดำเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง ระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์ แยกเป็นปัจจัยนำเข้า
กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาตามตารางต่อไปนี้
ตารางวิ คราะห์ ลการประ มินระ ับสถาบัน
องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะ นนการประ มิน ฉลี่ย

ตัวบ่งชี้
1

5

2
3
4
5

3
1
1
2

รวม
13
ผลการประเมิน

0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดำเนินการต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลีย่ 2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

1.2
1.3
2.2
-

1.4
1.5
2.1
3.1
4.1
5.1
5.3
7

1.1

3

ลการประ มิน

2.3
5.2
-

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
* ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างรายงาน ลการวิ คราะห์จุ
จุ ่น
1.
2.
จุ ที่ควรพั นา
1.
2.

่น ละจุ ที่ควรพั นา องค์ประกอบที่ 1 -องค์ประกอบที่ 5

๑๐๗
2. ระ ับคณะ
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการดำเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหาร
จั ด การของคณะด้ ว ย โดยแสดงเป็ น ค่ า เฉลี่ ย ในแต่ ล ะพั น ธกิ จ นอกจากนั้ น มี ก ารวิ เคราะห์ แ ยกเป็ น ปั จ จั ย นำเข้ า
กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาดังตารางต่อไปนี้
ตารางวิ คราะห์ ลการประ มินระ ับคณะ
องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะ นนการประ มิน ฉลี่ย

ตัวบ่งชี้
1

5

2
3
4
5

3
1
1
2

รวม
13
ผลการประเมิน

0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดำเนินการต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลีย่ 2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

1.2
1.3
2.2
-

1.4
1.5
2.1
3.1
4.1
5.1
5.3
7

1.1

3

ลการประ มิน

2.3
5.2
-

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างรายงาน ลการวิ คราะห์จุ
จุ ่น
1.
2.
จุ ที่ควรพั นา
1.
2.

่น ละจุ ที่ควรพั นา องค์ประกอบที่ 1 -องค์ประกอบที่ 5

๑๐๘
3. ระ ับหลักสูตร
มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ ป ระกอบที่ ต้ อ งดำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามเกณ ฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จำนวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่า คะแนนเป็น “ศูนย์” หาก
หลักสูตรนั้นมีผลการดำเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพ
ของหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 2 - 6 ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้

คะแนนรวมเฉลี่ย =

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ ๑๓ ตัวบ่งชี้

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
หมายถึง
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง

๑๓

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ
คุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้

๑๐๙
คะ นน
0.01 – 2.00
2.01 - 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

ระ ับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน ต้อง
ประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง
โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงาน
ระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ ในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น
และจุดที่ควรพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางการวิ คราะห์คุณภาพการศึกษาภาย นระ ับหลักสูตร
องค์
ประกอบ
ที่
1
2

คะแนนผ่าน
คะแนนเฉลีย่
ของทุก
ตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่
2-6

จำนวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

2

-

-

3

-

2.1
2.2
-

-

-

5.2
5.3
5.4
6.1
4

-

3

3

4

4

3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1

5
รวม

1
13

7

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดำเนินการต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

2

ผลการประเมิน

หมาย หตุ : ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย
ตัวอย่างรายงาน ลการวิ คราะห์จุ ่น ละจุ ที่ควรพั นา องค์ประกอบที่ 2 -องค์ประกอบที่ 6
จุ ่น
1.
2.
จุ ที่ควรพั นา
1.
2.

๑๑๐

บทที่ 7
การ ำ นินงานตามระบบ ละกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจะประสบความสำเร็จและสามารถพัฒนางานของสถาบันให้เกิด
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องนั้น จะต้องมี การบริหารจัดการคุณภาพที่ดีและมีกลไกภายใต้เงื่อนไขของการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรภายในวิทยาลัย ตลอดจนความชัดเจนในการปฏิบัติ วิทยาลัยจึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติใน
การดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และการนำตัวบ่งชี้คุณภาพสู่การปฏิบัติ ดังนี้

๑๑๑
ระบบ ละกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รหัส อกสาร PM-QA 01
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ก้ไขครั้งที่ 6
วันที่มี ลบังคับ ช้
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
หน่วยงานรับ ิ ชอบ : ายอำนวยการ
1.วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลั ยพยาบาลฯ ให้มีผลลัพธ์เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.ขอบ ขต
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ประกอบด้วยขั้นตอน
การวางแผนการประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รและระดั บ วิท ยาลั ย ในด้ านการควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดำเนินงานตามแผน ประเมินผลการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย และนำผลการประเมินไปปรับปรุง
3.คำนิยาม
การประกันคุณภาพการศึ กษา หมายถึง การทำกิจกรรมหรือ การปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตาม
แบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)
และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัด
ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา
การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อกำกับการดำเนินงานของ
วิท ยาลั ย พยาบาลฯ ให้ ได้ ผ ลตามตั ว บ่ งชี้ที่ ก ำหนดการตรวจสอบคุ ณ ภาพ หมายถึง กระบวนการในการศึ กษา
วิเคราะห์ว่าวิทยาลัยพยาบาลฯ มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ และได้ปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบ
และกลไกดังกล่าว รวมทั้งติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพั นาคุณภาพ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ ได้ผล
ลัพธ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
การประ มินคุณภาพ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยตาม
ตัวบ่งชี้คุณภาพกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบ
การประ มินคุณภาพ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของวิทยาลัย
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบ
4. ตัวชี้วั ที่สำคัญของกระบวนการ:
4.1 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
4.2 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มากกว่า 3.01
4.3 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน (วิทยาลัย) มากกว่า 3.51

๑๑๒
5.ความรับ ิ ชอบ
หัวหน้ างานประกัน คุณ ภาพการศึกษา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รองผู้ อำนวยการกลุ่ มงาน
วิชาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
6. ังขั้นตอน ละมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ชือ่ กระบวนการ : ประกันคุณภาพการศึกษา
วิธีปฏิบัติ
วงจร
คุณภาพ

ระบบ
รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ

ขั้นตอน

P
1.จัดทำแผน

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

D

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
2.

1.1 รับนโยบายเกณฑ์มาตรฐานและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพของคณะ
พยาบาลศาสตร์และสถาบันพระบรม
ราชชนก
1.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ในปี
ที่ผ่านมา
1.3 ศึกษาองค์ประกอบคุณภาพ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การตัดสิน
ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สกอ. และเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล
พ.ศ.2563
1.4 วางแผนการประกันคุณภาพการ
ศึกษาครอบคลุมด้านการควบคุมคุณภาพ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนา
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ
1.5 รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ เพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ พิจารณาแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา หากเห็นชอบให้การ
อนุมัติแผนและมอบผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

กลไก
ู้รับ ิ ชอบ
อกสารที่ กี่ยวข้อง

-หัวหน้างาน
1.แผนการประกัน
ประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
การศึกษา
-คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ
ครั้งที่....../..........
ลว.....................
วาระ....................

๑๑๓
วงจร
คุณภาพ

ขั้นตอน

3.ดำเนินงาน
ตามแผนที่กำหนด

ระบบ
รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ
3. ดำเนินการตามแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
3.1 การควบคุมคุณภาพ ดำเนินการโดย
3.1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จำนวน 3 ชุด คือ
ชุดที่ 1 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช ประกอบด้วย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธาน
คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ประกันคุณภาพ ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้แทนนักศึกษา
ชุ ด ที่ 2 คณ ะกรรมการดำเนิ น งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
ผู้อำนวยการเป็นประธานคณะกรรมการ
รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน หัวหน้ า
ภาควิชา
และชุ ด ที่ 3 คณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
ผู้ อ ำนวยการวิ ท ยาลั ย เป็ น ประธาน
คณะกรรมการ อาจารย์/ข้ าราชการที่
ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รผู้ ป ระเมิ น
คุ ณ ภ า พ ห รื อ ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) หรือ สถาบั น พระบรมราชชนก
(สบช.) มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีล ะ
2 ครั้ง
3.1.2 กำหนดนโยบายการประกั น
คุณภาพการศึกษา เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ และ เผยแพร่
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1.3 จั ด ทำคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาของวิ ท ยาลั ยพยาบาลฯ
เผยแพร่ ใ ห้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งนำไปใช้ เป็ น

กลไก
ู้รับ ิ ชอบ
อกสารที่ กี่ยวข้อง
-หัวหน้างานงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ
และผูเ้ กี่ยวข้อง

1. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
2.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
3.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
4.นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา
5.คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ
6.คำสั่งวิทยาลัย
พยาบาลฯ มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
คุณภาระดับบุคคล
ระดับงาน และระดับ
ฝ่าย
7. โครงการและสรุป
โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ
แก่บุคลากร

๑๑๔
วงจร
คุณภาพ

ขั้นตอน

ระบบ
รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ
แนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ
3.1.4 มอบหมายผู้ รับ ผิ ด ชอบตั วบ่ งชี้
คุ ณ ภาพระดั บ บุ ค คล ระดั บ งาน และ
ระดั บ ฝ่ า ย โดยพิ จ ารณาจากหน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบตามโครงสร้ า งการ
บริ ห ารงานของวิ ท ยาลั ย พยาบาลฯ
พร้ อ มทั้ ง กำหนดค่ า เป้ า หมายเพื่ อ วั ด
ความสำเร็จการดำเนินรายตัวบ่งชี้
3.1.5 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกั น คุ ณ ภาพแก่ บุ ค ลากร โดย
การจั ด ประชุ ม ชี้ แ จง องค์ ป ระกอบ
คุ ณ ภาพ ตั ว บ่ ง ชี้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น
ตลอดจนการเตรียมและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
3.1.6 เสนอชื่ออาจารย์/บุ คลากรของ
วิ ท ยาลั ย / ผู้ เกี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม
อบรม สั ม มนาทั้ ง ระดั บ นโยบายและ
ระดับ ปฏิ บัติในโครงการที่ เกี่ยวข้องกั บ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ จั ด โดย
หน่ ว ยงานภายในและหรื อ ภายนอก
สถาบันพระบรมราชชนก
3.1.7 จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก าร
ดำเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพแก่
บุคลากรทุกระดับโดยให้บุคลากรที่ได้รับ
อนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา นำ
ค วาม รู้ ม าเผ ย แ พ ร่ กั บ ผู้ ร่ ว ม งาน /
ผู้เกี่ยวข้องภายหลังการเข้าร่วมประชุม
อบรมสัมมนา
3.2 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ดำเนินการโดย
3.2.1 จัดทำแบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ และ
สำเนาเอกสารและ/หรือส่ง Electronic
File แก่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/
องค์ประกอบคุณภาพทุกคนเพื่อรายงาน

กลไก
ู้รับ ิ ชอบ
อกสารที่ กี่ยวข้อง

-หัวหน้างานงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวย
การและผู้เกีย่ ว
ข้อง

1.รายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
คุณภาพระดับฝ่าย
รอบ 6 เดือนและรอบ
12 เดือน

๑๑๕
วงจร
คุณภาพ

ขั้นตอน

3.ดำเนินงานตามแผน
(ต่อ)

ระบบ
รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ
ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพที่
ได้รับมอบหมาย เสนอหัวหน้างาน/
หัวหน้าภาควิชา รองผู้อำนวยการฝ่าย
ปีละ 2 ครั้ง (เดือนธันวาคมและเดือน
มิถุนายน ปีถัดไป) พร้อมทั้งแจ้ง
กำหนดการส่งข้อมูลกลับ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินงานประกัน
คุณภาพ/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ เพื่อพิจารณา/ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป
3.2.2 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ตามวงรอบปีการศึกษา (เดือนตุลาคมถึง
เดื อ นพฤษภ าคมปี ถั ด ไป) โดยรอง
ผู้ อ ำนวยการทุ ก ฝ่ า ย หั วห น้ า งาน
หั วห น้ า ภ าควิ ช าทุ กภ าควิ ช า และ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
3.3 การพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการโดย
ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ
3.4 การประเมินคุณภาพ ดำเนินการ
โดย
3.4.1 ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในระดับฝ่าย ภายในเดือนมิถุนายน
และดำเนิ น การตามแผนที่ ก ำหนด ซึ่ ง
ประกอบด้วยการตรวจเยี่ยม การตรวจ
หลัก ฐาน การสั ม ภาษณ์ สรุป ผลการ
ประเมิ น และจั ด ทำรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ฝ่ า ยเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ภายใน 2
สั ป ด า ห์ ห ลั ง ก า ร ป ร ะ เมิ น โด ย
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ

กลไก
ู้รับ ิ ชอบ
อกสารที่ กี่ยวข้อง

-หัวหน้างานงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

1.รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan)

-หัวหน้างานงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

1. รายงานการ
ประเมินตนเองเพื่อรับ
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และ
ระดับวิทยาลัย
2. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และ
ระดับวิทยาลัย

๑๑๖
วงจร
คุณภาพ

ขั้นตอน

C

4.การประเมินผล

การดำเนินงาน

ระบบ
รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ
3.4.2 การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาลัย จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ระดับ
หลั ก สู ต ร ระดั บ วิ ท ยาลั ย พร้ อ มทั้ ง
จั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐานในแฟ้ ม และ
จัดส่ งงานธุรการของแต่ล ะฝ่ ายตามตั ว
บ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับผิดชอบงาน
ธุรการฝ่ าย Scan หลักฐานทุ กรายการ
ในรูปแบบ Electronic file และบันทึก
ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล CHE QA Online
พ ร้ อ ม จั ด ส่ ง User name แ ล ะ
Password และ/หรือเล่ มรายงานการ
ป ระเมิ นต นเองระดั บ วิ ท ยาลั ยต่ อ
ประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน
2-4 สั ป ดาห์ ก่ อ นกำหนดการประเมิ น
และรับการประเมิน คุณ ภาพการศึกษา
ภายในระดั บ วิท ยาลั ย ตามวั น เวลา ที่
กำหนด (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน)
4.1 หัวหน้างานประกันคุณภาพการ
ศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
ประเมินผลการดำเนินงานของระบบ
ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบได้แก่
1) วิทยาลัยพยาบาลฯมีผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
2) วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
มากกว่า 3.01
3) วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการ
ประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย มากกว่า
3.51
4.2. หั ว หน้ า งานงานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษ า รองผู้ อ ำน วย การ ฝ่ าย
อำนวยการ และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น
ประเมิ น กระบวนการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา และจัดทำแนวทางการ

กลไก
ู้รับ ิ ชอบ
อกสารที่ กี่ยวข้อง

หัวหน้างานงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

1.รายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานการกำกับ
ติดตามการประกัน
คุณภาพระดับ
วิทยาลัย
2. รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตรและระดับ
วิทยาลัย

หัวหน้างานงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

1.รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
และแนวทางการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน

๑๑๗
วงจร
คุณภาพ

ขั้นตอน

5.พิจารณา
ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

A

6.นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุง

้

ระบบ
รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ
พัฒนาตามผลการประเมินกระบวนการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
4.3 นำผลการประเมินในข้อ 4.1 และ
4.2 รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนา
5. คณ ะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย
พยาบาลฯ พิจารณาแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมินตัว ชี้วัดความสำเร็จ
และกระบวนการป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ

กลไก
ู้รับ ิ ชอบ
อกสารที่ กี่ยวข้อง
และผูเ้ กี่ยวข้อง
2.รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
แนวทางพัฒนาตาม
ผลการประเมิน
-คณะกรรมการ
1.รายงานการประชุม
บริหารวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
พยาบาลฯ
วิทยาลัยพยาบาลฯ
ครั้งที่....../.........
ลว.......วาระ..........

6.1นำผลการประเมิ น การประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และข้ อ เสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย
พยาบาลฯไปปรับปรุงการดำเนินงานใน
ปีการศึกษาต่อไป
6.2 แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ถอดบทเรีย น
หรือ เที ย บเคี ย งผลการดำเนิ น งาน กั บ
หน่วยงานที่คัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติทดี่ ี
6.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติทดี่ ีการประกัน
คุณภาพการศึกษา

-หัวหน้างานงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ
และผูเ้ กี่ยวข้อง

1.รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน
2.รายงานสรุปผล
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ถอดบทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับ
หน่วยงานที่คัดสรร
3.แนวปฏิบตั ิที่ดีการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.รายงานการเผย
แพร่แนวปฏิบัติที่ดี

7. อกสารอ้างอิงที่ กี่ยวข้อง

7.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
7.3 คู่มือเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2561

๑๑๘
7.4 รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร และระดับ วิท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ประจำปีการศึกษา 2560
7.5 คู่มื อการประกั น คุณ ภาพการศึ กษาภายใน วิท ยาลั ยสั งกัด สถาบั น พระบรมราชชนก (ฉบั บเดือ น
เมษายน 2561)
7.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
7.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (17 สิงหาคม 2561)
7.8 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.
2561 (12 พฤศจิกายน 2561)
8. บบฟอร์มที่ กี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน
9. การบันทึก อกสาร
ชื่อ อกสาร
1.รายงานการประเมิน
ตนเองเพือ่ รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับ
วิทยาลัย
2.แฟ้มหลักฐานประกอบตัว
บ่งชี้ทุกองค์ประกอบ
3.แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan)
4.นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ู้รับ ิ ชอบ

สถานที่จั กบ

ระยะ วลา
จั กบ
5 ปี

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา

5 ปี

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา

5 ปี

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา

5 ปี

วิธีการจั กบ
- เล่มเอกสาร
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

- แฟ้มเอกสาร
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
- เล่มเอกสาร
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
- เล่มเอกสาร
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

๑๑๙
ชื่อ อกสาร
5.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธ
ชินราช
6.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
7.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
8.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ
9.รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรและระดับวิทยาลัย

ู้รับ ิ ชอบ

สถานที่จั กบ

ระยะ วลา
จั กบ
5 ปี

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา

5 ปี

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา

5 ปี

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา

1 ปี

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา

1 ปี

วิธีการจั กบ
- แฟ้มเอกสาร
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

- แฟ้มเอกสาร
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
- แฟ้มเอกสาร
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
- แฟ้มเอกสาร
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
- เล่มเอกสาร

10. ระบบการติ ตาม ละประ มิน ล
ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ
10.1 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
10.2 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มากกว่า 3.01
10.3 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน (วิทยาลัย) มากกว่า 3.51

๑๒๐
ข้อกำหน ที่สำคัญ
1.คุณภาพของการกำกับ
มาตรฐานระดับหลักสูตร
สูตรการคำนวณ(ถ้ามี)
ไม่มี

ข้อกำหน ที่สำคัญ
2.คุณภาพระดับหลักสูตร
สูตรการคำนวณ(ถ้ามี)
ไม่มี
ข้อกำหน ที่สำคัญ
3.คุณภาพระดับสถาบัน
สูตรการคำนวณ(ถ้ามี)
ไม่มี

ตัวชี้วั ที่สำคัญ
1.ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หน่วย
ความถี่ นการ
บบฟอร์มจั กบ
รายงาน ล
ไม่มี
1 ครั้ง/ปี
- แฟ้มเอกสาร

ตัวชี้วั ที่สำคัญ
2.ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
หน่วย
ความถี่ นการ
บบฟอร์มจั กบ
รายงาน ล
ไม่มี
1 ครั้ง/ปี
- แฟ้มเอกสาร

ป้าหมาย
ผ่าน
หน่วยงาน
จั กบ
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ป้าหมาย
มากกว่า 3.01
หน่วยงาน
จั กบ
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วั ที่สำคัญ
ป้าหมาย
3.ผลการประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย
มากกว่า 3.51
หน่วย
ความถี่ นการ
บบฟอร์มจั กบ หน่วยงาน
รายงาน ล
จั กบ
ไม่มี
1 ครั้ง/ปี
- แฟ้มเอกสาร
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

๑๒๑

ระบบ ละกลไกการกำกับติ ตามการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ละวิทยาลัย
หน่วยงานรับ ิ ชอบ : ายอำนวยการ

รหัส อกสาร PM-QA 02 ก้ไขครั้งที่ 6
วันที่มี ลบังคับ ช้
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ น แนวทางการดำเนิ น งานให้ วิท ยาลั ยฯมีการกำกับ ติดตามการดำเนินการประกัน คุณ ภาพระดั บ
หลักสูตรและวิทยาลัยให้บรรลุตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด
2. ขอบ ขต
กระบวนการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและวิทยาลัย เป็นการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการ
3. คำนิยาม
การกำกับติ ตามการประกันคุณภาพหลักสูตร ละวิทยาลัย หมายถึง กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริมให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน กระบวนการควบคุม
คุ ณ ภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุ ณ ภาพ (Quality Audit)และการประเมิ น คุ ณ ภาพ (Quality
Assessment) เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ด ำ เ นิ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น ไ ป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะที่สภาการพยาบาลกำหนดและตาม
ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ว่ า ด้ ว ย เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
พ.ศ.2558 ซึง่ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การประกันคุณภาพระดับคณะมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

๑๒๒
4. ตัวชี้วั ที่สำคัญของกระบวนการ
4.1 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4.3 ผลการประเมินระดับหลักสูตรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. ความรับ ิ ชอบ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิ ชาการ หัวหน้า
งานประกันคุณภาพการศึกษา
6. งั ขั้นตอน ละการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนการ: ระบบและกลไกการกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
วิธีปฏิบัติ
วงจร
คุณภาพ

ระบบ
ขั้นตอน

P

1.วางแผนตรวจสอบ
และกำกับติดตามการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามที่กำหนด
ใน มคอ. 2
D

2.มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงาน เพื่อ
ดำเนินการตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร
22

รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ

กลไก
ู้รับ ิ ชอบ

อกสารที่ กี่ยวข้อง

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารหลักสูตรที่
ครอบคลุมการตรวจสอบและกำกับ
ติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามที่กำหนด

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

1.รายงานการประชุม
2.แผนบริหาร
หลักสูตร

2.1 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
ประชุมทีมบริหารหลักสูตร มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานเพื่อดำเนินการตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร
-การควบคุมคุณภาพ (Quality
Control)
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Audit)
- การประเมินคุณภาพ (Quality
Assessment)

-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

1.รายงานการประชุม

๑๒๓
วงจร
คุณภาพ
D

ระบบ
ขั้นตอน
3.ติดตามผลการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตรภายใน
กลุ่มงาน

D

4.ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร
C

5.ติดตามผลการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร

C

6.รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร

C

A

ไม่อนุมัติ
7.พิจารณา

8. นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง

้

กลไก

รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ
3.1 กรรมการบริหารหลักสูตรติดตาม
ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรทั้งผลการดำเนินการและระบบ
และกลไกภายในกลุ่มงานอย่างน้อย 2
ครั้ง/ปี
4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรับปรุงผลการดำเนินงานและระบบ
และกลไกตามการติดตามผลการประกัน
คุณภาพหลักสูตรภายในกลุม่ งาน

้รู ับ ิ ชอบ
-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

อกสารที่ กี่ยวข้อง
1.รายงานผลการ
ติดตามหรือรายงาน
การประชุม

-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

1.รายงานผลการ
ติดตามหรือรายงาน
การประชุม

5.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรภายในกลุ่มงาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
6.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรและระบบและ
กลไกให้คณะกรรมการบริหารเพื่อรับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
7.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ

-คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

1.รายงานผลการ
ติดตามหรือรายงาน
การประชุม

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร

8.1 นำผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไปปรับปรุงการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป
8.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานที่คัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติทดี่ ี
8.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติทดี่ ี

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ
และผูเ้ กี่ยวข้อง

1. รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน
2. รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียน
หรือเทียบเคียงผลการ
ดำเนินงานกับหน่วย
งานที่คัดสรรรายงาน
แนวปฏิบัติทดี่ ี
3. รายงานการเผย
แพร่แนวปฏิบัติที่ดี

-งานประกัน
1.รายงานการประชุม
คุณภาพการศึกษา

๑๒๔
7. อกสารอ้างอิงที่ กี่ยวข้อง
7.1 มคอ.2 (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)
7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
7.3 คู่มือเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560
7.4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
8. บบฟอร์มที่ กี่ยวข้อง
8.1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการ (มคอ.7)
8.2 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
9.การบันทึกเอกสาร
ชื่อ อกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช
รายงานกรรมการบริหาร

ู้รับ ิ ชอบ

สถานที่จั กบ

ธุรการวิชาการ ห้องวิชาการ

ธุรการวิชาการ ห้องวิชาการ

ระยะ วลาการ
วิธีการจั กบ
จั กบ
1 ปี
- แฟ้มเอกสาร
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
1 ปี

- แฟ้มเอกสาร
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

10. ระบบการติ ตาม ละประ มิน ล
ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ
10.1 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
10.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
10.3 ร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้การกำกั บการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

๑๒๕
ข้อกำหน ที่สำคัญ
ตัวชี้วั ที่สำคัญ
1. องค์ประกอบที่ 1 ผ่านเกณฑ์ 1.การกำกับมาตรฐานของหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
สูตรการคำนวณ (ถ้ามี)
หน่วย
ความถี่ นการ
บบฟอร์มจั กบ
รายงาน ล
จำนวนตัวบ่งชี้ที่ผ่านเกณฑ์
จำนวนข้อ
1 ครั้ง/ปี
- แฟ้มเอกสาร
มาตรฐาน/ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
2. ผลการประเมินคุณภาพ
2.ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ระดับหลักสูตร
สูตรการคำนวณ (ถ้ามี)
หน่วย
ความถี่ นการ
บบฟอร์มจั กบ
รายงาน ล
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัว คะแนน
1 ครั้ง/ปี
- แฟ้มเอกสาร
บ่งชี้/จำนวนตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้
3. ผลการประเมินตัวบ่งชี้การ
กำกับการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร
สูตรการคำนวณ (ถ้ามี)

3.ตัวบ่งชี้การกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน/จำนวนตัวบ่งชี้

-

หน่วย

ความถี่ นการ
รายงาน ล
1 ครั้ง/ปี

ป้าหมาย
- 3 ข้อ
หน่วยงาน
จั กบ
-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51
หน่วยงาน
จั กบ
-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ
6 ข้อ

บบฟอร์มจั กบ หน่วยงาน
จั กบ
- แฟ้มเอกสาร
-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ

๑๒๖
นวทางการ ขียนรายงานการประ มินตน อง (Self Assessment Report : SAR) ระ ับวิทยาลัย
1. หลักการ ขียนรายงานการประ มินตน องตามมาตรฐาน
จะต้องสะท้อนถึงสภาพจริงของการปฏิบัติงาน โดยเรียงลำดับให้เห็นถึงกระบวนการ (Process) ของการ
ดำเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ที่ปฏิบัติ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา
2. การ ขียน นวทางการพั นา
เน้น ให้เห็นความชัดเจนถึงข้อที่ควรพัฒ นาตนเองอย่างชัดเจน ควรให้ครอบคลุมทั้งแนวทางการพัฒ นา
กระบวนการทำงาน (PDCA) และแนวทางการพัฒ นาผลลัพธ์ โดยเขียนแสดงให้เห็นว่าประเด็นปัญหาที่ต้ องการ
พัฒนาแต่ละเรื่อง (What) จะดำเนินการอย่างไร (How) กับกลุ่มเป้าหมายใด (Who) โดยใครเป็นผู้รับผิดชอบ
(By Whom) และกำหนดเวลาแล้วเสร็จเมื่อใด (When) ทั้งนี้เงื่อนไขเวลาที่ระบุในแนวทางพัฒนาสะท้อนการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) และทำได้ตามสภาพจริง
3. ส่วนประกอบของรายงานการประ มินตน อง
ก. การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาลัย ควรมีส่วนประกอบของรายงานดังนี้
3.1 ปก
3.2 คำนำ
3.3 สารบัญ
3.4 บทสรุปของผู้บริหาร
3.5 ส่วนนำ ประกอบด้วย
1) ประวัติวิทยาลัย
2) ปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
3) โครงสร้างการบริหารงาน
4) โครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัย โดยย่อ
5) หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนโดยย่อ
6) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
7) จำนวนนักศึกษา จำนวนอาจารย์ จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (จำนวน
อาจารย์ให้จำแนกตามวุฒิการศึกษา)
8) งบประมาณรายรับ – รายจ่ายตามปีงบประมาณ
3.6 ส่วนสำคัญ ประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ โดย
แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
1) ชื่อตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ตัดสิน
2) ผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ ให้รายงานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง รายงาน
ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ส่วนที่สอง รายงานการบรรลุเป้าหมายของผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับที่
กำหนดไว้ ในแต่ละตัวบ่งชี้
3) ผลการประเมินตนเอง

๑๒๗
4) จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง และแนวทางการพัฒนาตามรายตัวบ่งชี้
5) รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตามรายตัวบ่งชี้
6) ผลการประเมินตนเองของแต่ละมาตรฐาน
3.7 ส่วนสรุป ประกอบด้วย
1) ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งชี้และแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
2) ตารางสรุปผลคะแนนภาพรวมขององค์ประกอบคุณภาพ
3.8 ภาคผนวก
1) ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินคุณภาพ
2) ค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
3) อื่นๆ (ถ้ามี)
ข. รายงานการประ มินตน องระ ับภาควิชา/ระ ับกลุ่มงาน
การเขียนรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา/กลุ่มงาน ควรมีส่วนประกอบของรายงานดังนี้
1) ปก
2) คำนำ
3) สารบัญ
4) บทสรุป ของผู้บริห าร โดยระบุจุดเด่น จุดอ่อน แนวทางการพัฒ นาทั้งรายตั วบ่งชี้และราย
องค์ประกอบคุณภาพ
5) ส่วนนำ ประกอบด้วย
- ชื่อภาควิชา/ชื่อกลุ่มงาน
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของภาควิชา/กลุ่มงาน
- โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชา/กลุ่มงาน
- หน้าที่ความรับผิดชอบของภาควิชา/งาน/งานตามโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มงาน
- รายชื่อ และจำนวนอาจารย์/บุคลากรในภาควิชา/กลุ่มงาน
- ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำเสนอของภาควิชา/กลุ่มงาน (ถ้ามี)
6) ส่วนสำคัญ เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ โดยแต่
ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
- ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยรายงานเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่หนึ่ง รายงานผลลัพธ์จากการดำเนินงาน
ส่วนที่สอง รายงานการบรรลุเป้าหมายของผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับที่กำหนดไว้
ในแต่ละตัวบ่งชี้ และผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
7) ส่วนสรุป แสดงตารางสรุปผลคะแนนการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งชี้และแต่ละ
องค์ประกอบ ตารางสรุปผลคะแนนภาพรวมขององค์ประกอบ

๑๒๘
8) ภาคผนวก ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินคุณภาพ เป้าหมายและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ อื่นๆ (ถ้ามี)
4. การกำหน หมาย ลข อกสารหลักฐาน
การกำหนดหมายเลขเอกสารหลักฐานให้ระบุเป็นชุดหมายเลขเอกสาร 1 - 2

ชุดหมายเลขที่ 1 หมายถึง ลำดับของตัวบ่งชี้
ชุดหมายเลขที่ 2 หมายถึง ลำดับเลขที่เอกสาร
ตัวอย่างกรณีเป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (เกณฑ์ระดับสถาบัน)
หลักฐานที่อ้างอิง คือ 1.2 – 1
หมายถึง ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (เกณฑ์ระดับสถาบัน ของสกอ.)
1 คือรายการเอกสารหลักฐานที่นำมาอ้างอิงในตัวบ่งชี้นี้รายการลำดับที่ 1
ตัวอย่างกรณีเป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (เกณฑ์ระดับสถาบัน)
หลักฐานที่อ้างอิง คือ 2.1 – 1 - 1
หมายถึง 2.1 คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (เกณฑ์ระดับสถาบันของสกอ.)
1 คือเกณฑ์ข้อที่ 1 ของตัวบ่งชี้ 2.1 ทีน่ ำมาเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัว
บ่งชี้ 2.1
1 คือ รายการเอกสารหลักฐานที่นำมาอ้างอิงในเกณฑ์ ข้อที่ 1 ของตัวบ่งชี้ 2.1ลำดับ
ที่ 1 กรณีมีรายการหลักฐานหลายชิ้นให้เรียงลำดับตามรายการหลักฐานอ้างอิง
5. รูป บบการพิมพ์รายงานการประ มินตน อง
5.1 ใช้ตัวอักษร Tahoma ขนาด 10 (เพื่อให้สอดคล้องกับการบันทึกข้อมูลใน CHE QA
online)
5.2 ตั้งค่าหน้ากระดาษตามรูปแบบดังนี้
หัวกระดาษ ใช้ 1.5 นิ้ว
ท้ายกระดาษ ใช้ 1 นิ้ว
ซ้าย
ใช้ 1.5 นิ้ว
ขวา
ใช้ 1 นิ้ว

๑๒๙

ภาค นวก
ภาคผนวก ก แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้กระบวนการและตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
ภาคผนวก ข พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ค ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ภาคผนวก จ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ภาคผนวก ฉ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

๑๓๐
ภาค นวก ก
นวทาง นการประ มินตัวบ่งชี้ 3.1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

การรับนักศึกษา
การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนักศึกษาคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อม
ของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)
เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ)
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ
ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ
ครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา
การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)

๑๓๑
ภาค นวก ก
นวทาง นการประ มินตัวบ่งชี้ 3.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

การควบคุม ู ลการ ห้คำปรึกษาวิชาการ ละ นะ นว ก่นักศึกษา
การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ทีป่ รึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)
การแนะนำ การลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนา
นักศึกษา (ผลการเรียนลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้าน
อื่นๆ
กิจกรรมการพั นาศักยภาพของนักศึกษา ละการ สริมสร้างทักษะการ รียนรู้ นศตวรรษที่ 21
สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา
การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น
พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills
การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน
การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด
หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น
การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มีVisiting Professors ที่มาช่วย
สอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ

นวทาง นการประ มินตัวบ่งชี้ 3.3
1.
2.
3.

ลที่ กิ กับนักศึกษา
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา

๑๓๒
ภาค นวก ก
นวทาง นการประ มินตัวบ่งชี้ 4.1
ระบบการรับอาจารย์
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนที่ไม่ตำ่ กว่าตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

ระบบการบริหารอาจารย์
4. สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ
ตามเป้าหมายที่กำหนด
5. ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน
อัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตรโดย
การมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)
6. สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มปี ระสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่
กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบด้วยแผนอัตรากำลังแผนการสรรหา
และรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรง แผนการหาตำแหน่งทดแทน กรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุอนื่ ๆ ตามบริบท
7. ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด สถาบันต้องมี
วิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ
8. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับ
ภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลนักศึกษา
9. การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน
10. การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
11. ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
12. ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร
13. ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน
14. ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการส่ง สริม ละพั นาอาจารย์
15. สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
16. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพทีส่ ูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิต
17. การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พฒ
ั นาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
18. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทงั้ ในและระหว่างหลักสูตร
19. การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์(ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน)
20. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
21. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ ในสาขา/หลักสูตร

๑๓๓
ภาค นวก ก
นวทาง นการประ มินตัวบ่งชี้ 4.3
1.
2.
3.

ลที่ กิ กับอาจารย์
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร

นวทาง นการประ มินตัวบ่งชี้ 5.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

สาระของรายวิชา นหลักสูตร
หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษา
ได้เรียน
หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวาง
ครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้
เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาของหลักสูตร
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถ้วน
การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสมเอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด
การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนดใน
หลักสูตร
การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ
การศึกษาทางไกลมีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ปริญญาตรี(ประ น พิ่ม ติม)
การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น
วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดำรงชีวิต
หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่
กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน

๑๓๔
ภาค นวก ก
นวทาง นการประ มินตัวบ่งชี้ 5.2
การวางระบบ ู้สอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเนื้อหาวิชาที่สอน
(คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผูส้ อน)
หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รบั การพัฒนา
มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์(ในแต่ละหลักสูตร
นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)
มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน
เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษา และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสทีจ่ ะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ทปี่ รึกษา
เท่าเทียมกัน
หากมีการกำหนดให้มีTA, RA ช่วยสอน ต้องได้รบั การฝึกอบรม การให้คำนำ และการปรับปรุงพัฒนา
ให้มีความสามารถในการปฏิบัตงิ านช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม

กระบวนการ รียนการสอน
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้น ทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก/
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ
การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พนื้ ฐานที่จำเป็นต้องมีก่อน
เข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การทำงาน/การ
ประกอบอาชีพ
การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร
การพูดฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)
การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน)

กระบวนการ รียนการสอน
14.
15.
16.
17.

การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน
มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning
การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์(ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน)
18. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
19. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร
20. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา

๑๓๕

25.
26.
27.
28.
29.
30.

ภาค นวก ก
ปริญญาตรี(ประ น พิ่ม ติม)
การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
การนำกระบวนการวิจัย มาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรก
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)
ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ

นวทาง นการประ มินตัวบ่งชี้ 5.3
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

การประ มิน ู้ รียน
การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม
น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมิน สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา
ฯลฯ)
การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น
ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบ
อาชีพ)
การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การ
เรียนรู้
การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการ
วิพากษ์ข้อสอบปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงใน
โลกแห่งการทำงาน)
การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดสินเกรดชัดเจนสอดคล้อง
กับทีเ่ กณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ใน
การตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของ
รายวิชา)
การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF
การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ
มคอ.7

๑๓๖
ภาค นวก ก
นวทาง นการประ มินตัวบ่งชี้ 6.1
1.
2.
3.
4.
5.

ความ หมาะสม ละ พียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ ละทรัพยากรการ รียนรู้
การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ
เรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย
การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงาน
ร่วมกัน
มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และนักศึกษา
สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด
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