คํานํา
ในการดําเนินการบริหารจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นจุดมุ่งหมายหลักของการ
ดําเนินงานประการหนึ่งคือมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้ นคุณภาพและมาตรฐานซึ่งได้ ถูกกํากับไว้ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 โดยกําหนดให้ มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประกอบด้ วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน ” และ “ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ” และมาตรา 48 สถาบันอุดมศึกษาต้ องจัดให้ มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรา 49 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
สําหรับปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ ดาํ เนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทําคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกา ฉบับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี การศึกษา 2556 นี้ข้ นึ เพื่อให้ สอดคล้ องกบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ได้ กาํ หนดตัวบ่งชี้การดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา จํานวน 12 ตัวบ่งชี้
การจัดทําคู่มือในครั้งนี้ ผู้จัดทําได้ ดาํ เนินการอ้ างอิงข้ อมูลจากคู่มอื การประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะเป็ นประโยชน์ และสามารถให้ เป็ นแนว
ทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาได้ บ้างก็น้อย

งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
1 พฤศจิกายน 2556
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บทที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ความจําเป็ นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ
แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ด้วยความจําเป็ นดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจําเป็ นต้องพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนิ นงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่ วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้ น
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็ นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่ วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets)
และเป้าประสงค์ (goals) ที่ต้งั ไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็ นสากล
3. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่ วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง
จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รบั ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนิ นงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนา
จุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่ อง
4. เพื่อให้ขอ้ มูลสาธารณะที่เป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย ทําให้มนั ่ ใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาํ หนด
5. เพื่อให้หน่ วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง มีขอ้ มูล
พื้ นฐานที่จาํ เป็ นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุ นการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ได้กาํ หนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบการ

1 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ปี การศึกษา 2556)

ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอ ก เพื่อใช้เป็ นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็ นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนิ นงานของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่ วยงานต้นสังกัดโดยหน่ วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้ งดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง มีการ
จัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่ วยงานต้นสังกัด
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เป็ นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึ งถึงความมุ่งหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า สมศ . พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้กาํ หนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รบั
การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ
เสนอผลการประเมินต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ.ได้ดาํ เนิ นการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) เสร็จสิ้ นไปแล้ว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.
2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ.เป็ นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่
หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ต้งั หลัก เช่น วิทยาเขต หรือศูนย์ หรือหน่วยจัดการศึกษา
นอกที่ต้งั การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ต้งั หลักทั้งหมด นอกจากนั้นการ
ประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5
ประการ 1 ดังต่อไปนี้
1. เป็ นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน
การจับผิดหรือการให้คุณให้โทษ
2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็ นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็ นจริง
(evidence based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)
3. มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่ าการกํากับ
ควบคุม
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
0

1

ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม 2549)สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ). หรือ http://
www.onesqa.or.th
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5. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษา
ของชาติตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบายแต่
ยังคงมีความหลายหลายในทางปฏิบตั ิ โดยสถาบันสามารถกําหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเ้ รียน

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)ได้กาํ หนดแนว
ทางการพัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซํ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพโดยใช้
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็ นกลไกหลักในการดําเนิ นการ กล่าวคือ ให้มีการ
สร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่
บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพนั ธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการ
กระจายอํานาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึง
การแข่งขันในโลกาภิวตั น์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา
และส่งผลกระทบที่เป็ นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็ นเลิศได้ตาม
พันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขนึ้ ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต
พัฒนาและการทํางานของอาจารย์ สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็ นความต้องการของ
สังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุม่ เหล่านี้ มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมิน
คุณภาพควรนําไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ
เป็ นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุ นจากภาคเอกชน รวมทั้งการ
โอนย้ายหน่ วยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2551 กําหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็ น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับตํา่ กว่า
ปริญญาตรี จัดฝึ กอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเ้ ข้าสู่ภาค
การผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุ นรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้ นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาค
เกษตร เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ี่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรูต้ ลอดชีวติ อันจะนําไปสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนและการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บณ
ั ฑิตที่มีความรูค้ วามสามารถเป็ นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั หน่ วยงาน ธุรกิจ
และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
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กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุ ษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทําวิทยานิ พนธ์หรือการวิจยั หรือ
เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือ
เน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการ สถาบันในกลุ่มนี้ อาจจําแนกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็ นสถาบันที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็ นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยั ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก และเน้นการทําวิทยานิ พนธ์และการวิจยั รวมถึงการวิจยั หลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการ
ผลิตบัณฑิตที่เป็ นผูน้ ําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศกั ยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้
อยูใ่ นแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรูท้ ฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับ
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว

การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวด 5 ที่วา่ ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กาํ หนดให้ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึ งถึง
ความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได้จดั ทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็ นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระดับหน่ วยงาน เพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จดั ทําขึ้ นฉบับนี้ ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่ม
ใหญ่เป็ นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็ นมาตรฐานที่คาํ นึ งถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภท
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนําไปใช้กาํ หนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบตั ิงานได้
มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 7 สิงหาคม
2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรูแ้ ละสังคมแห่งการ
เรียนรู ้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยูใ่ นมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3
มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพล
โลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู/้ สังคม
แห่งความรู ้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กบั
มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
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นอกเหนื อจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็ นมาตรฐานแม่บทแล้วคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จดั ทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการ
จัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนิ นการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัย
ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการ
วิจยั ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จดั ทํา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพื่อเป็ นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให้
คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอ้ ย่างน้อย 5
ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กาํ หนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิ ดและดําเนิ นการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้งั ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พฒ
ั นาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งทําให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุน่ คล่องตัว และต่อเนื่ องในทุกระดับการศึกษา
ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาํ หนด
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์
กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจําเป็ นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พฒ
ั นาขึ้ นตามที่กาํ หนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความ
เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ท้งั ในฐานะพลเมือง
และพลโลก
มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์กาํ กับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบันอุดม
ศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพ

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู/้ สังคมแห่ง
ความรู้

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู ้
และสังคมแห่งการเรียนรู ้

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตวั บ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้
ตระหนักดีถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จดั ทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2539
เพื่อเป็ นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3
ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนิ นการของ
สถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจาก
ภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้ระบุให้หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ กําหนดให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุ นทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึ งถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่รว่ มกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มีผลบังคับใช้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ในฐานะหน่ วยงานต้นสังกัดที่ทาํ หน้าที่กาํ กับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ซึ่งต่อมาได้จดั ทําเป็ นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็ นแนว
ปฏิบตั ิ สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุ นและส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่ วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่กาํ กับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
รวมถึงสนับสนุ นให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้ นในแต่ละคณะ
วิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมิน
ระบบกลไกและประเมินผลการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดําเนิ นการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ ง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จดั ทํา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5
และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบตั ิมาอย่างต่อเนื่ อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้
ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับ
เดียวกันมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ
1. วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุ นและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนําผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การ
ประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้หน่ วยงานต้น
สังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน
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หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจาก
ประเด็นต่อไปนี้
1. ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คํานึ งถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
2. ผลการปฏิบตั ิงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่กาํ หนดไว้
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนิ นงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ คุณภาพการศึกษา
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่ วยงานหรือคณะกรรมการที่
รับผิดชอบการดําเนิ นการด้านการประกันคุณภาพขึ้ น โดยมีหน้าที่พฒ
ั นา บริหารและติดตามการ
ดําเนิ นการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่ วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า
การจัดการศึกษาจะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อใช้กาํ กับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบาย
และหลักการที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนิ นการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยถือเป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (2)
คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิ คการสอน (4) ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรูอ้ ื่น (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรูแ้ ละบริการการศึกษา
(7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริม
และสนับสนุ นให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะ
วิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดําเนิ นการอย่างมีระบบและต่อเนื่ องสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ สภา
สถาบัน หน่ วยงานต้นสังกัด และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
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การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด
ให้หน่ วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้งเปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็ นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กนั แพร่หลายในระดับชาติหรื อนานาชาติ
หรือเป็ นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้ นเอง แต่ไม่วา่ จะเป็ นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี
กระบวนการทํางานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การดําเนิ นงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนิ นภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพฒ
ั นาการอย่าง
ต่อเนื่ อง ขณะเดียวกันก็เป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มนั ่ ใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน เป็ นกรอบสําคัญในการดําเนิ นงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังต้องดําเนิ นการให้ได้ตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบตั ิราชการตามมิติดา้ นต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็ นต้น
ตัวบ่งชี้ เป็ นข้อกําหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พฒ
ั นาขึ้ นในองค์ประกอบคุณภาพ
9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุ น ได้แก่ (1)
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนิ นการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา (4) การวิจยั (5) การบริการทางวิชาการแก่สงั คม (6) การทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
(7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้ ดังกล่าวสามารถชี้ วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ท้งั หมด ดังนั้น คู่มือฉบับนี้
จึงได้พฒ
ั นาตัวบ่งชี้ ที่สถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบ่งชี้ ที่ใช้ประเมิน
ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์
การพัฒนาตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
สําคัญ 6 ประการ คือ
1. ตัวบ่งชี้ พัฒนาขึ้ นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก
4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุ นซึ่ง มีความสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2. ตัวบ่งชี้ ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
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2565)มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการสําคัญ คือ ไม่ให้เป็ น
ภาระซํ้าซ้อนในการปฏิบตั ิงานแก่สถาบันอุดมศึกษา
3. ตัวบ่งชี้ ประเมินปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ ผลผลิตและ
ผลลัพธ์จะมีท้งั ที่ สกอ.พัฒนาขึ้ นและตัวบ่งชี้ ที่ สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความ
เชื่อมโยงและความเป็ นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกของ สมศ.
4. ตัวบ่งชี้ มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรม
5. จํานวนตัวบ่งชี้ ที่พฒ
ั นาขึ้ นเป็ นเพียงจํานวนตัวบ่งชี้ ขั้นตํา่ สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
6. เกณฑ์ที่พฒ
ั นาขึ้ นมีท้งั ประเภทเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปที่ใช้กบั ทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญา
ตรีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุม่ ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยั ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอกตามนิ ยามที่กาํ หนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้
1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2545
1.2 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
1.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.4 มาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1.5 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.6 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.8 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.9 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
2. วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาพัฒนา ตัวบ่งชี้ โดย
จําแนกตามปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่
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ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็ นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อให้สามารถวัดคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน
3. กําหนดตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เป็ นตัวบ่งชี้ ด้าน
ปั จจัยนําเข้า ตัวบ่งชี้ ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุมทุก
องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ การ
กําหนดตัวบ่งชี้ เป็ น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้ เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ ดังนี้
3.1 ตัวบ่งชี้ เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็ นข้อ ๆ กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ เป็ น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุวา่ ผลการ
ดําเนิ นงานได้กี่ขอ้ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาํ เนิ นการใดๆ หรือดําเนิ นการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน
ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
3.2 ตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณอยูใ่ นรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็ นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็ นค่าต่อเนื่ อง (มีจุดทศนิ ยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนิ นงาน
ตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยูใ่ นรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็ นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่
ละตัวบ่งชี้ จะกําหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็ นคะแนน 5 ไว้
4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ ที่กาํ หนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
เกณฑ์การประเมินเป็ นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิที่เป็ น
มาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
สมศ. ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

กลไกการประกันคุณภาพ

ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท้ ี่มีความสําคัญส่งผลให้การดําเนิ นงานประสบ
ความสําเร็จและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริหาร
สูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชดั เจน
และเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่ วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง หน้าที่สาํ คัญประการหนึ่ งของ
คณะกรรมการหรือหน่ วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ตอ้ งสามารถเชื่อมโยงให้เกิด
คุณภาพของการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึง
ระดับสถาบัน โดยอาจจําเป็ นต้องจัดทําคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนิ นงาน แต่ที่
สําคัญคณะกรรมการหรือหน่ วยงานนี้ ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ

ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

การวิเคราะห์และวัดผลดําเนิ นงานเป็ นสิ่งจําเป็ นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด
และวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานจะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็ นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา
และสถาบัน ตลอดจนเป็ นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มี
ประสิทธิภาพจึงเป็ นปั จจัยสําคัญยิง่ ที่จะส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และ
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ส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนิ นงานตั้งแต่การวางแผนการปฎิบตั ิงานประจํา การตรวจสอบ
ประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา

การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิ น
คุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุวา่ ให้หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตอ้ งดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึง
การประเมินคุณภาพภายนอกไว้วา่ “ให้มีสาํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามี
ฐานะเป็ นองค์การมหาชนทําหน้าที่พฒ
ั นาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตอ้ งดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการควบคุมดูแลปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานเพื่อนําไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพอย่างสมํา่ เสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปั จจัยนําเข้า
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็ นสิ่งจําเป็ น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพ
ที่ 1.2

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน

การปฏิบตั ิงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

ข้อมูลป้อนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก

รายงานประจําปี

การตรวจ
เยี่ยม

รายงาน
ผลการ
ประเมิน

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก 3 ปี

ข้อมูลป้อนกลับ
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การ
ติดตามผล

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนิ นการประกันคุณภาพ
ภายในแล้วจําเป็ นต้องจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในซึ่งเป็ นผลจากการ
ประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อ
นําเสนอสภาสถาบัน หน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เอกสาร
ดังกล่าวจะเป็ นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการติดตามตรวจสอบ
ของต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)หรือสมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้องจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดําเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษา
ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยการดําเนิ นงานแบ่งเป็ น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2539-2542) พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ และการ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ ให้แก่ผบู ้ ริหารและบุคลากร รวมทั้ง
จัดให้มีคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษา และหน่ วยงาน ที่ รบั ผิดชอบการดําเนิ นงาน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2542-2544) ส่งเสริมสนับสนุ นให้คณะ/หน่ วยงานดําเนิ นการตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ โดยจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาผูบ้ ริหารและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2548) คณะ/หน่ วยงาน ดําเนิ นการ ตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน แต่มกี ารตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภายในบางคณะ/หน่ วยงาน ระยะ
ที่ 4 (พ.ศ. 2549-2553) ทุกคณะ/หน่ วยงานดําเนิ นการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คือ มี การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน รวมทั้งนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยมหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพ
ภายในครั้งแรกปี การศึกษา 2550 และรับการประเมินคุณภาพนอก จํานวน 3 รอบ โดยรอบ
แรกเป็ นผลงานรอบปี การศึกษา 2546 รอบสองเป็ นผลงานรอบปี การศึกษา 2549 และรอบ
สามเป็ นผลงานรอบปี 2552 - 2554

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มหาวิทยาลัย /คณะ /วิทยาลัย /กลุ่มวิชา และหน่ วยงานเทียบเท่าได้พฒ
ั นา
คุณภาพ ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้ น เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับแนวทางการดําเนิ นงานที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ในคู่มือ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553) ซึ่งแนวทางการ
ดําเนิ นงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และความ
เคลื่อนไหวด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน

14 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ปี การศึกษา 2556)

สถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามที่จะเริ่มต้นในปี 2554 จนถึงปี 2558

วงรอบการประเมิน
ปี การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557)

รายการตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี การศึกษา 2556 ( 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

ประเภทตัวบ่งชี้

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

สกอ.

กระบวนการ

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุ น

สกอ.

กระบวนการ

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู ้

สกอ.

ปั จจัยนําเข้า

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

สกอ.

กระบวนการ

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

สกอ.

กระบวนการ

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จดั ให้กบั นักศึกษา

สกอ.

ผลผลิต

สกอ.

กระบวนการ

สกอ.

กระบวนการ

สกอ.

กระบวนการ

สกอ.

กระบวนการ

2. การผลิตบัณฑิต

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
4. การวิจยั
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์
5. การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม

15 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ปี การศึกษา 2556)

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

ประเภทตัวบ่งชี้

สกอ.

กระบวนการ

สกอ.

กระบวนการ

6. การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี การศึกษา 2556 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2553
– ปั จจุบนั

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะทํางานพัฒนาระบบและกลไก
การประเมินคุณภาพภายใน

เครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ

16 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ปี การศึกษา 2556)

โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี การศึกษา 2556 ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
และจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยฯ
งานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยฯ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยฯ

แนวทางการประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2556
แนวทางการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายใน ประจําปี การศึกษา 2556 มุ่งพัฒนา
คุณภาพให้สอดรับกับจุดเน้นของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม และมุ่งพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้งั ไว้
อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีแนวทางการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ยึดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ , ตัวบ่งชี้ ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
อีก 1 ตัวบ่งชี้ รวมจํานวนตัวบ่งชี้ 43 ตัวบ่งชี้

17 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ปี การศึกษา 2556)

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ตัวบ่งชี้ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาซึ่งเป็ นตัวบ่งชี้ (สกอ.)
จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ เน้นระบบและกลไก ซึ่งในแต่ละตัวบ่งชี้ ไม่ได้บงั คับให้ศนู ย์
แพทยศาสตรศึกษา ต้องดําเนิ นการครบทุกข้อ เนื่ องจากเกณฑ์ขอ้ ย่อยในแต่ละตัวบ่งชี้ ต้อง
ดําเนิ นการภายใต้วทิ ยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ จึงจะสามารถดําเนิ นการได้
2. ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
และจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยฯ เพื่อทําหน้าที่พฒ
ั นา บริหารและติดตามการดําเนิ นงาน
ประกันคุณภาพภายใน
3. การพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ให้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4. จัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพ การติดตามและตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน
5. การติดตามประเมินผล ดําเนิ นการตามรอบระยะเวลา 3 6 9 และ 12 เดือน
6. การประเมินคุณภาพ กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา
(รวมทั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษา) วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ในระหว่างเดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2557
7. การนําผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา ในรอบปี การศึกษาถัดไป

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อัตลักษณ์
“สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึ กดีต่อสังคม”
เอกลักษณ์
“ภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพ แห่งภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง”

18 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ปี การศึกษา 2556)
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19 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ปี การศึกษา 2556)

มิ.ย.57

พ.ค.57

เม.ย.57

มี.ค.57

ก.พ.57

ม.ค.57

ธ.ค.56

พ.ย.56

ต.ค.56

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2555
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555
แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับวิทยาลัย , กรรมการ
จัดทําSARและจัดเก็บหลักฐาน
วิทยาลัยฯ
จัดทํานโยบายและแผนด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ
กําหนดค่าเป้าหมาย อัตลักษณ์
วิทยาลัยฯ ในเกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ. และ สมศ.
ปรับปรุงโครงสร้างกรรมการประกัน
คุณภาพ วิทยาลัยฯ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
วิทยาลัยฯ
กิจกรรม แนะนําการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐาน ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กํากับ ติดตาม การดําเนิ นงานการ
ประกันคุณภาพ วิยาลัยฯ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา
ปี การศึกษา 2556 (รวมศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ)
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัยฯ
ปี การศึกษา 2556
นําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ

ก.ย.56

1

ส.ค.56

รายการกิจกรรม

ก.ค.56

ลําดับ

มิ.ย.56

แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปี การศึกษา 2556

บทที่ 3
องค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สาํ คัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผเู้ รียนมีความรูใ้ นวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาํ หนด การเรียน
การสอนในยุคปั จจุบนั ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจ
ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การ กําหนดปั จจัย
นําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาํ หนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ
ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่
ก. หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ
ข. คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์
ค. สื่อการศึกษาและเทคนิ คการสอน
ง. ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรูอ้ ื่น
จ. อุปกรณ์การศึกษา
ฉ. สภาพแวดล้อมในการเรียนรูแ้ ละบริการการศึกษา
ช. การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
ซ. องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนด
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มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
9. แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.)

ตัวบ่งชี้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดั ให้กบั นักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ ที่ 2.1

: ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พฒ
ั นาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์
พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสมํา่ เสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ ของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนิ นการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนิ นการตามระบบที่กาํ หนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนิ นงาน ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนิ นงานตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนิ นงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ กลางที่กาํ หนด
ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้องได้รบั การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุง ที่ยงั ไม่ได้ดาํ เนิ นการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อนปี การศึกษา 2555 ให้ยดึ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนิ นการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กาํ หนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี หลักสูตร ที่ดาํ เนิ นงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ ที่กาํ หนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนิ นการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั การศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาํ เนิ นงานตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
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ควบคุมกํากับให้การดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้ และทุก
หลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

ตัวบ่งชี้ ที่ 2.4

: ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ จําเป็ นต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิ คการสอน การประเมินผลการเรียนรูแ้ ละการใช้สื่อการสอนที่
ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนและข้อมูลจากความ
คิดเห็นของผูเ้ รียน นอกจากนั้น ยังจําเป็ นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุ นที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
พันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้งั ด้านวิชาการ เทคนิ คการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นที่มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นให้เป็ นไปตามแผนที่
กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุ นสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นนําความรูแ้ ละทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น และดูแลควบคุม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นถือปฏิบตั ิ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุ น
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ ที่ 2.5

: ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ปั จจัยนําเข้า

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
นอกเหนื อจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้ อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรูอ้ ื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษา
นานาชาติ เป็ นต้น นอกจากนั้น ยังจําเป็ นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกําลัง
กาย บริการอนามัย การจัดจําหน่ ายอาหาร เป็ นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือ จัดบริการเพื่อให้นักศึกษามี เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ในอัตราไม่สงู กว่า
8FTESต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรูอ้ ื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึ กอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปี การศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ ตในระบบไร้
สาย
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหาร และสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้ า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภยั ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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เต็ม 5

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ ในข้อ 2 – 5 ทุกข้อ ไม่ตาํ ่ กว่า 3.51 จากคะแนน

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ ในข้อ 6 มาใช้เป็ นข้อมูลในการ พัฒนาการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผูร้ บั บริการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ ที่ 2.6

: ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
7 ข้อ

คําอธิบายของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็ นไปตามแนวทางที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ มีการ
จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน่ โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือ
ชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่คาํ นึ งถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็ น
เรื่องที่สาํ คัญมากต่อความสนใจใฝ่ รแู ้ ละต่อศักยภาพในการแสวงหาความรูข้ องนักศึกษา เช่น การเปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาได้คน้ คว้าวิจยั โดยอิสระในรูปโครงการวิจยั ส่วนบุคคล การจัดให้มีชวั ่ โมงเรียนใน
ภาคปฏิบตั ิ ในห้องปฏิบตั ิการ รวมทั้งมีการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet)และมี
ห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ที่พียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติมได้ดว้ ย
ตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการให้ผเู้ รียนได้เรียนรู ้
จากการปฏิบตั ิท้งั ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจยั
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4. มีการให้ผมู้ ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่ วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูท้ ี่พฒ
ั นาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจัดการความรูเ้ พื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุ นการเรียนรูท้ ุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ตาํ ่ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูท้ ุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คําอธิบายของตัวบ่งชี้ :
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผูส้ าํ เร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต คุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทาง
ปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใ้ ช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมีลกั ษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็ นผู้
ใฝ่ รใู ้ ฝ่ เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรูก้ บั การปฏิบตั ิงานจริง สําหรับ
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูส้ าํ เร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจยั ควรมี
คุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็ นนักวิชาการ การเป็ นผูน้ ําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน
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เกณฑ์มาตรฐาน

:

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร
2. มีการนําผลจาก ข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุ นทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้ อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จดั โดยสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดั ให้กบั นักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลผลิต

คําอธิบายของตัวบ่งชี้ :
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็ นปั จจัยสําคัญของ
คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการ
วัดระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กบั นักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตอ้ งการส่งเสริมไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องทราบอย่างทัว่ ถึงทั้ง
สถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาํ หนด
ในข้อ 1 โดยระบุตวั บ่งชี้ และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชดั เจน
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งชี้ และเป้าหมายที่กาํ หนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ 90 ของ
ตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รบั การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่ วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
หลักการ
การดําเนิ นงานด้านกิจการนักศึกษาเป็ นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุ นส่งเสริม
เพื่อให้นักศึกษาเป็ นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนื อจากการจัดการเรียนการสอนที่จดั ขึ้ นตาม
หลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็ นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้ นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาํ เนิ นการโดย องค์กรนักศึกษาซึ่งได้รบั การสนับสนุ น
ส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พฒ
ั นาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตร ฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน

2 ตัวบ่งชี้ คือ

1.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
1.2 ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ ที่ 3.1

: ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนว และการให้คาํ ปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวติ (2)การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุน
กูย้ มื การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว และนอกสถาบันที่จาํ เป็ นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัด
โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดบริการให้คาํ ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวติ แก่นักศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
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3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตาํ ่ กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ ที่ 3.2

: ระบบและกลไก การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
7 ข้อ

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาํ เนิ นการทั้งโดยสถาบันและโดย องค์กร
นักศึกษา เป็ นกิจกรรมที่ผเู้ ข้าร่วมจะมีโอกาสได้รบั การพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
5 ประการ ได้แก่
(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู ้ (3) ทักษะทางปั ญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสอดคล้องกับลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กาํ หนดเพิ่มเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. สถาบันจัดทํา แผนการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริมผลการเรียนรูต้ ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
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3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนิ นการโดยนักศึกษา อย่างน้อย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุ นให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง แผนหรือปรับปรุง การจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนา
นักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจยั ที่แตกต่างกันขึ้ นกับ
สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้องมีพนั ธ
กิจนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนิ นการใน
พันธกิจด้านนี้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตาม จุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจยั จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์
จําเป็ นต้องมีส่วนประกอบที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก
ตลอดจนมีการสนับสนุ นทรัพยากรให้สามารถดําเนิ นการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
วิจยั อย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจยั กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน
และ 3) ผลงานวิจยั มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
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มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
รอบสาม พ.ศ. 2553
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.)
5. นโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2554) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
6. แนวทางปฏิบตั ิจรรยาบรรณนักวิจยั
พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ ที่ 4.1

: ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมี
แนวทางการดําเนิ นงานที่เป็ นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุ นครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนิ นการ
ได้ตามแผนที่กาํ หนดไว้ ทั้งการสนับสนุ นด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั การ
ส่งเสริม และ พัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจยั และทีมวิจยั การสนับสนุ นทรัพยากรที่จาํ เป็ นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานทั ่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจยั ของสถาบัน และดําเนิ นการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์กบั การจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ และให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณ
การวิจยั แก่อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็ นทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุ นพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้
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ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ หรือหน่ วยวิจยั ฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาํ ปรึกษาและ
สนับสนุ นการวิจยั ฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุ นการวิจยั ฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวก หรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั เชิญ ( visiting
-

professor)

ประเด็น

6. มีการ ติดตามและประเมินผลการสนับสนุ นในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุ นพันธกิจ
สร้างสรรค์ของสถาบัน

ด้านการวิจยั หรืองาน

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
1. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์บน พื้ นฐานภูมิปัญญาท้ องถิ่น
หรือจาก สภาพปั ญหา ของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของ ท้องถิ่นและสังคม และดําเนิ นการ
ตามระบบที่กาํ หนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2)
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
ครบ 7 ข้อตาม
เกณฑ์ทวั ่ ไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นหนึ่ งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการ ทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จา่ ยหรืออาจคิด
ค่าใช้จา่ ยตามความเหมาะสม โดย ให้ บริการ ทั้ง หน่ วยงาน ภาครัฐและเอกชน หน่ วยงาน อิสระ
หน่ วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการ ทางวิชาการมีความหลากหลาย
เช่น การอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาํ ปรึกษา ให้
การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจยั เพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อชี้ แนะสังคม การ
ให้บริการ ทางวิชาการนอกจากเป็ นการทําประโยชน์ให้สงั คมแล้ว สถาบันยังได้รบั ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ของอาจารย์อนั จะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณา
การเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั พัฒนาตําแหน่ งทางวิชาการของ
อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับ หน่ วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็ นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้างรายได้
ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
รอบสาม พ.ศ. 2553
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม
ตัวบ่งชี้ ที่ 5.1

: ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การบริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ่ งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึง กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็ น ระบบ และมีการจัดโครงสร้าง
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สถาบันเพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยง
กับการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับ
การเรียนการสอนและการวิจยั อย่างเป็ นรูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน:
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม และดําเนิ นการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับ
การเรียนการสอนและการวิจยั
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็ นพันธกิจสําคัญประการหนึ่ งของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนิ นงานด้านนี้ ให้เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของ
แต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุ รกั ษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็ นรากฐานการพัฒนาองค์ความรูท้ ี่ดีขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
6.1 ระบบและกลไกการทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ ที่ 6.1

: ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลป ะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู สืบสาน เผยแพร่วฒ
ั นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาม
จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุ บาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
กําหนด

1. มีระบบและกลไกการทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนิ นการตามระบบที่

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุ บาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุ บาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นที่
ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ การศึกษา ภายในเป็ นปั จจัยสําคัญที่แสดงถึง
ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน อุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปั จจัยนําเข้า กระบวนการ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้ น สถาบันอุดมศึกษา จะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่ อง และมีกระบวนการจัดการความรู ้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติพ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.)สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน

1 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ ที่ 9.1

: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาํ หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนิ นงานของสถาบันให้
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เป็ นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนดโดยสถาบันและหน่ วยงาน
ต้นสังกัดตลอดจนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง และมีนวัตกรรมที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ องเพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มนั ่ ใจ ได้วา่ สถาบันสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน:
1. มีระบบและ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่ วยงานเทียบเท่า และดําเนิ นการ
ตามระบบที่กาํ หนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
4. มีการดําเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนิ นงาน และการประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ น
รายงานการประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามกําหนดเวลา โดยเป็ นรายงานที่มีขอ้ มูลครบถ้วนตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนิ นงานของตัวบ่งชี้ ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้ มูลสนับสนุ นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง
9 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และผูใ้ ช้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ า้ นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบตั ิที่ดีหรืองานวิจยั ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาที่หน่ วยงานพัฒนาขึ้ น
และเผยแพร่ให้หน่ วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4หรือ 5 หรือ 6
7 หรือ 8 ข้อ
9 ข้อ
ข้อ
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บทที่ 4
นิยาม คําศัพท์
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้าง
เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ตอ้ งการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทัว่ กันไม่วา่ จะอยู่
ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิ กส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย
ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
2. กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาํ ให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนิ นอยูไ่ ด้ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่ วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็ นผูด้ าํ เนิ นงาน
3. กระบวนการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผูเ้ รียน
สําคัญที่สุด เป็ นกระบวนการจัดการศึกษาที่ตอ้ งเน้นให้ผเู้ รียนแสวงหาความรู ้ และพัฒนาความรูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึ กและปฏิบตั ิในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคม
และการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผเู้ รียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้ นงานในหัวข้อที่
สนใจในขอบเขตเนื้ อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ นระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ซึ่งมุ่ง
พัฒนาความรู ้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวติ และทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลาย
รูปแบบตัวอย่างเช่น2
- การเรียนรูจ้ ากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
- การเรียนรูเ้ ป็ นรายบุคคล (Individual Study)
- การเรียนรูแ้ บบสรรคนิ ยม (Constructivism)
- การเรียนรูแ้ บบแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง (Self-Study)
- การเรียนรูจ้ ากการทํางาน (Work-based Learning)
- การเรียนรูท้ ี่เน้นการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ (Research–based Learning)
- การเรียนรูท้ ี่ใช้วธิ ีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปั ญญา (Crystal-based Approach)
4. ผลงานผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจยั ของวิทยานิ พนธ์
สารนิ พนธ์ที่ตีพิมพ์หรือ ศิลปะนิ พนธ์ที่เผยแพร่โดยการจัดนิ ทรรศการ ( exhibition) หรือจัดการแสดง
(performance) ทั้งนี้ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่หลายครั้งสามารถนั บได้ทุกครั้งหากเป็ นผลงานที่ต่างกัน
ทั้งนี้ จะไม่นับเป็ นผลงานหากเกิดจากวิทยานิ พนธ์ สารนิ พนธ์ หรือศิลปะนิ พนธ์ที่ทาํ เป็ นกลุ่ม
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5. ผลงานผูส้ าํ เร็จการศึ กษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั หรือ
วิทยานิ พนธ์ปริญญาเอก
6. ผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา หมายถึง วิทยานิ พนธ์ปริญญา โท
หรือปริญญาเอก
7. นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ( Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จาํ นวนหน่ วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
7.1 ระบบทวิภาค
• สําหรับนั กศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่ วยกิตต่อปี การศึกษา
(18 หน่ วยกิตต่อภาคการศึกษา)
• สําหรับนั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :
ลงทะเบียน 24 หน่ วยกิตต่อปี การศึกษา (12 หน่ วยกิต ต่อภาคการศึกษา
ปกติ)
7.2 ระบบไตรภาค
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่ วยกิตต่อปี การศึกษา
•
(15 หน่ วยกิตต่อภาคการศึกษา)
•
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่ วยกิตต่อปี การศึกษา
(10 หน่ วยกิตต่อภาคการศึกษา)
7.3 ขั้นตอนการคํานวณค่า FTES มีดงั นี้
1) คํานวณค่าหน่ วยกิตนักศึกษา ( Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวม
ของผลคูณระหว่างจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่ วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิ ดสอนทุก
รายวิชาตลอดปี การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการ
เพิ่ม-ถอน) โดยมีสตู รการคํานวณ ดังนี้

เมื่อ
Ci

SCH =

ni

∑ nici

= จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
= จํานวนหน่ วยกิตของวิชาที่ i

2) คํานวณค่า FTESโดยใช้สตู รคํานวณดังนี้
=
SCH
จํานวนหน่ วยกิตต่อปี การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ
FTES

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันได้มีการคํานวณเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นการพิเศษ
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นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั การสอนของอาจารย์เป็ นการพิเศษ
8. อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงานและบุคลากรที่มีสญ
ั ญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปี การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
9. บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่ได้รบั การตีพิมพ์และสามารถนํามานับได้มี
เฉพาะ Articleหรือ Conference Paperหรือ Reviewเท่านั้น ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ อง
จากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็ น Full Paperเท่านั้น
10. วิทยานิพนธ์ที่มีการนําไปใช้ประโยชน์หมายถึง วิทยานิ พนธ์ปริญญาโท/เอกในแต่ละ
คณะวิชาที่มกี ารนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาทางวิชาการโดยหน่ วยงาน/บุคคล
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ อย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจนไม่
ว่าจะเป็ นการใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน การบริหารงาน การ กําหนดนโยบายและ
วางแผน โดยมีหลักฐานแสดงผลการนําไปใช้แก้ปัญหา
11. การใช้ประโยชน์เชิงพัฒนาทางวิชาการกรณีการใช้ประโยชน์ในลักษณะการถูกอ้างอิง
(Reference) หรือระบุถึง (Citation) ทั้งนี้ การนั บผลงานที่ถก
ู นําไปใช้ประโยชน์น้ันต้องมีหลักฐานการนําไปใช้อย่าง
ชัดเจน
การรายงานผลให้รายงานทุกปี และประเมินค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง โดยมีหลักฐานแสดง
ว่าได้มีการนําผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้
ในรายงานการวิจยั อย่างถูกต้อง
12. จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติ
ที่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นพึงปฏิบตั ิเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตาม
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมัน่ ใน
หลักการ 6 ประการคือ 1) ยึดมัน่ และยืนหยัดในสิ่งที่ถกู ต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
3) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบตั ิอย่าง
ไม่เป็ นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อาํ นาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา
และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบตั ิงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่ วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา
6) จรรยาบรรณต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มงาน8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและ
ผูร้ บั บริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
1. หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ท้งั หมดที่ผเู้ รียนต้องศึกษา
เพื่อให้ได้รบั การรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กาํ หนดตามกฎหมาย
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2. วิชาชีพ หมายถึง วิชาที่จะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่นวิชาแพทย์ วิชาพยาบาล
ช่างไม้ วิชาช่างยนต์ ฯลฯ โดยเป็ นอาชีพที่ตอ้ งอาศัยวิชาความรูค้ วามชํานาญ เช่น อาชีพครู อาชีพด้าน
กฎหมายอาชีพด้านสถาปั ตยกรรม อาชีพทางด้านการแพทย์อาชีพด้านการพยาบาล เป็ นต้น

องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
1. งานวิจยั หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปั ญหา
หรือการเสาะแสวงหา องค์ ความรูใ้ หม่หรือเป็ นการต่อยอดองค์ความรูเ้ ดิมตลอดจนถึงการประดิษฐ์
คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่าง
เป็ นระบบ
2. งานสร้างสรรค์ หมายถึง เป็ นงานที่เสริมสร้างความรู ้ ผลงานวิชาการ (ไม่จาํ เป็ นต้อง
เป็ นงานวิจยั ) ที่มีการศึกษาค้นคว้าหรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติหรืองานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรูห้ รือวิธีการที่เป็ นประโยชน์
ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็ นต้นแบบต้นความคิดของผลงานหรือแสดงความสามารถในการบุกเบิก
งานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบที่มีคุณค่าและเป็ นที่ยอมรับ
ในวงวิชาชีพ(พิจารณาเฉพาะกลุ่มสาขากลุ่มสาขาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ตามการแบ่งกลุ่ม ISCED
(International Standard Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะ
มนุ ษยศาสตร์) เช่น มหาวิทยาลัยที่เป็ นกลุ่มวิจยั ที่เปิ ดสอนเกี่ยวกับกลุ่มสาขาศิลปกรรมศาสตร์ควรทํา
การวิจยั ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือวิจยั ข้ามวัฒนธรรม (International relation, cross cultural) หรือการวิจยั
เพื่อฟื้ นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏก็อาจเน้นเรื่องการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทย
การประยุกต์หรือนําศิลปะวัฒนธรรมไปใช้ การอนุ รกั ษ์วถิ ีชีวติ แบบไทย การคิดวิธีการใหม่ๆ ขึ้ นมา
เช่น สูตรอาหาร ท่ารํา เป็ นต้น จะต้องได้รบั การรับรอง Certify จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ก่อน
3. จรรยาบรรณนักวิจยั 1 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจยั ทัว่ ไป
เพื่อให้การดําเนิ นงานวิจยั ตั้งอยูบ่ นพื้ นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภมู ิของนักวิจยั ดังนี้
- นั กวิจยั ต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
- นั กวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจยั ตามข้อตกลงที่ทาํ ไว้กบ
ั หน่ วยงานที่
สนับสนุ นการวิจยั และต่อหน่ วยงานที่ตนสังกัด
- นั กวิจยั ต้องมีพื้นฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการที่ทาํ วิจยั
- นั กวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นสิ่งมีชีวต
ิ หรือไม่มีชีวติ
- นั กวิจยั ต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุ ษย์ที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั
- นั กวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจยั
- นั กวิจยั พึงนํ าผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
- นั กวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่น
- นั กวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
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4. นักวิจยั ประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสญ
ั ญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปี การศึกษา ที่มีตาํ แหน่ งเป็ นเจ้าหน้าที่วจิ ยั หรือนักวิจยั
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู ้ ความสามารถที่เป็ นของท้องที่ใดท้องที่หนึ่ งหรือ
สังคมใดสังคมหนึ่ ง
6. งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์บนพื้ นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ผลงานทาง
วิชาการที่เป็ นการศึกษาและสร้างองค์ความรู ้ โดยใช้ฐานความรูค้ วามสามารถที่เป็ นของท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่ งหรือสังคมใดสังคมหนึ่ งมากําหนดกรอบความคิดของการวิจยั และมาใช้ในกระบวนการวิจยั
ทําให้ได้คาํ ตอบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์กบั การพัฒนาท้องถิ่นได้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น
7. งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์เพื่อท้องถิ่น หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็ นการศึกษา
และสร้างองค์ความรูท้ ี่สนองตอบต่อสภาพปั ญหาของชุมชนหรือท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ผลการวิจยั
สามารถให้ขอ้ ค้นพบที่นําไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสังคม
8. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ
สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบตั ิการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุ น
เป้าประสงค์ที่สาํ คัญของสถาบัน (organization-wide goal)การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็ นมากกว่า
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment)ซึ่งการดําเนิ นการของแต่ละองค์ประกอบภายใน
ระบบการจัดการ ผลการดําเนิ นการมีความเชื่อมโยงกันเป็ นหนึ่ งเดียวอย่างสมบูรณ์
9. การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจยั ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)ได้รบั การตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่ องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผปู้ ระเมินบทความที่
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ
10. การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หมายถึง การ
นําเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รบั การตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่ องจากการประชุม
(Proceedings)โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้
ประเมินบทความที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
11. การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ
(Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กาํ หนดรวมถึงบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์
(Full paper)ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่
กําหนดบทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ที่สามารถนํามานับได้มีเฉพาะ
Articleหรือ
Conference Paperหรือ Reviewเท่านั้ น ส่วนบทความจากผลงานวิจย
ั ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจาก
การประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็ น Full Paper เท่านั้น
12. การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็ นการนําเสนอผลงานหรือ
สิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็ นผลงานวิชาการสู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
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จัดการการนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
หรือได้รบั การสนับสนุ นจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ
13. งานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ที่
ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation
Index)หรือฐานข้อมูล

Scopusหรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ

ที่ยอมรับในศาสตร์น้ันๆ หรือวารสาร
วิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็ นวารสารระดับนานาชาติ
รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
14. การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หมายถึง การ
นําเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รบั การตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
หรือผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และ
มีผปู้ ระเมินบทความที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
15. การนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงการวิจยั และรายงานการวิจยั อย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้
จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
16. การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่รบั รองคุณภาพ หมายถึง จะนับผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจํา (นับรวมของผูล้ าศึกษาต่อ) โดยเป็ นผลงานที่ได้รบั การพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่
ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตํารา
ทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีที่
มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 เล่ม ไม่นับซํ้ากรณีที่
ได้รบั การตีพิมพ์หลายครั้ง หรือที่อยูร่ ะหว่างกระบวนการตีพิมพ์
17. สิทธิบตั ร (Patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รฐั ออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์
คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะตามที่กาํ หนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่า
ด้วยสิทธิบตั ร พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทหนึ่ งที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น แบ่ง
ออกเป็ นสิทธิบตั รการประดิษฐ์ และสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
18. อนุสิทธิบตั ร (Petty patent) เป็ นการให้ความคุม้ ครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับ
สิทธิบตั รการประดิษฐ์ แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุ สิทธิบตั รเป็ นการประดิษฐ์ที่มีเป็ น
การปรับปรุงเพียงเล็กน้อยซึ่งมีเทคนิ คที่ไม่สงู มากนักสําหรับขั้นตอนการขอรับอนุ สิทธิบตั รจะใช้
ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบตั รมาก เนื่ องจากใช้ระบบจดทะเบียนแทนการใช้ระบบการตรวจสอบก่อนการ
รับจดทะเบียน
19. ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การจดทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั ร
หมายถึง จํานวนผลงานวิจยั ที่อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําในแต่ละคณะวิชาและหน่ วยงานวิจยั ได้
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พัฒนาขึ้ นจนกระทัง่ ได้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา ทั้งในประเภทสิทธิบตั รและอนุ สิทธิบตั รทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กําหนดค่านํ้าหนักของสิทธิบตั รและอนุ สิทธิบตั รไว้
20. ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การจดทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั ร
หมายถึง จํานวนผลงานวิจยั ที่อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําในแต่ละคณะวิชาและหน่ วยงานวิจยั ได้
พัฒนาขึ้ น จนกระทัง่ ได้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา ทั้งในประเภทสิทธิบตั รและอนุ สิทธิบตั รทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
21. ผลงานวิจยั ได้รบั การอ้างอิงระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั
ของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําวิจยั ที่ ตีพิมพ์ระดับนานาชาติและถูก อ้างอิง (Cited)โดยบทความ
วิจยั อื่นๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเช่นกัน ทั้งนี้ การอ้างอิงจะไม่นับการอ้างอิงตนเอง ข้อมูล
การอ้างอิง (Citation)ให้ใช้จากฐานข้อมูล Scopus แต่หากนับการอ้างอิงเพิ่มเติมจากวิธีการอื่น ให้แสดง
หลักฐานว่าไม่ได้นับซํ้ากับที่นับจากฐานข้อมูล Scopusไปแล้ว บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รบั การ
อ้างอิงที่สามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Articleหรือ Conference Paper หรือ Reviewเท่านั้น
22. งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน หรือ
สิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็ นผลงานวิชาการสู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
จัดการการนําเสนอในระดับนานาชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รบั
การสนับสนุ นจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
23. งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาํ มาใช้ประโยชน์
หมายถึง งานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้นํามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงการวิจยั และรายงานการ
วิจยั อย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ประยุกต์ใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์
ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
24. ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่สามารถนําไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นรูปธรรม มีดงั นี้
24.1 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจยั ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆที่ทาํ ให้คุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น
ได้แก่การใช้
ประโยชน์ดา้ นสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME)ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวต
ิ แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น
24.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั เชิง
นโยบายในการนําไปประกอบเป็ นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์
ต่างๆ โดยองค์กรหรือหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนเป็ นต้น
24.3 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจยั และ/หรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตเป็ นต้น
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24.4 งานศิลปะมีประโยชน์ทางอ้อม คือ เป็ นการสร้างคุณค่าทางจิตใจยกระดับ
จิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพสร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล (มีการศึกษาและ
การประเมินไว้)
25. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์มาใช้
ประโยชน์ หมายถึง หน่ วยงานหรือองค์กรระดับชาติและนานาชาติภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มี
การนํางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรอง
เป็ นเอกสารหลักฐานที่ชดั เจนพร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน
26. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติและนานาชาติ หมายถึง หน่ วยงานราชการระดับ
กรมหรือเทียบเท่าขึ้ นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติและ
นานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน
27. ผลงานทางวิชาการที่เป็ นบทความวิชาการ (Academic Papers) ตํารา (Textbook)
หรือหนังสือ (Books) ต้องเป็ นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
28. บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็ นระบบ มี
ข้อความรูท้ ี่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์การสังเคราะห์เอกสารหรือการวิจยั
โดยจัดทําในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผตู้ รวจอ่าน
29. ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็ นระบบ อาจเขียนเพื่อ
ตอบสนองเนื้ อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็ นส่วนหนึ่ งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน
ระดับอุดมศึกษา
30. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้ นเพื่อเผยแพร่ความรู ้ ไปสู่วงวิชาการ
และ/หรือผูอ้ า่ นทัว่ ไปโดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ งทั้งนี้ จะต้องเป็ นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้ นอย่างมีเอกภาพมีรากฐานทาง
วิชาการที่มนั ่ คงและให้ทศั นะของผูเ้ ขียนที่สร้างเสริมปั ญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่ อง
31. วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal)ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็ นวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่
32. วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal)ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation
Index, Art and Humanities Citation Index)หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่
ยอมรับในศาสตร์น้ันๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ให้เป็ นวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
1. การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูใ่ นฐานะที่เป็ นที่พึ่งของ
ชุมชนหรือเป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้ นของชุมชนในด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาความรู ้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริการที่
มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรูแ้ ละประสบการณ์มาใช้พฒ
ั นาหรือบูรณา
การเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจยั อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตรเป็ นต้น
2. การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่
สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็ นการให้บริการที่จดั ในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอก
เข้ามาใช้บริการ
3. โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง
โครงการที่ชุมชนจัดขึ้ นหรือดําเนิ นการขึ้ นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน
ในด้านต่างๆและทําให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ศิลปะ คือ ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุ ษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆให้
ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอัจฉริยภาพพุทธิปัญญา
ประสบการณ์ รสนิ ยมและทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจความรื่นรมย์ขนบธรรมเนี ยมจารีต
ประเพณี หรือความเชื่อทางศาสนาศิลปะอาจรวมไปถึงงานในรูปแบบต่างๆเช่น งานเขียน บทกวี การ
เต้นรํา การแสดง ดนตรี งานประติมากรรม ภาพวาดภาพเขียน การจักสาน งานแกะสลัก รวมถึง
Conceptual ArtและInstallationArt
2. วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทาํ ความเจริญงอกงามให้แก่หมูค่ ณะ เช่น วัฒนธรรมในการ
แต่งกายหรือวิถีชีวติ ของหมู่คณะทั้งนี้ วัฒนธรรมมีผลลึกซึ้ งเข้าไปถึงชีวติ จิตใจคน วัฒนธรรมเป็ นเครื่อง
ผดุงศีลธรรมเป็ นปั จจัยแห่งความเจริญงอกงาม อันควรค่าแก่การถ่ายทอด อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู ซึ่งเป็ นผล
จากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์มนุ ษย์กบั สังคม และมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ จําแนก
ออกเป็ น 3 ด้านคือ จิตใจ สังคม และวัตถุมีการสัง่ สมและสืบทอดจากคนรุน่ หนึ่ งไปสู่คนอีกรุน่ หนึ่ ง ซึ่ง
จะช่วยให้มนุ ษย์สามารถดํารงชีวติ อย่างมีสุข สันติสุข และอิสรภาพอันเป็ นพื้ นฐานแห่งอารยธรรมของ
มนุ ษยชาติ ตัวอย่างแบบแผนการกระทํา เช่น กิริยา มารยาทการพูด การแต่งกาย เป็ นต้น
3. วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ควรเป็ นวัฒนธรรมการเรียนรู ้ วัฒนธรรม
องค์กร พัฒนาบุคลากร พัฒนากิจกรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม เช่น จิตอาสา ส่งเสริมการแสดงออก
ทางความคิดทั้งในและนอกห้องเรียน วัฒนธรรมการปฏิเสธ การสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับโล ก
ยุคปั จจุบนั แต่ตอ้ งรูค้ ุณค่าวัฒนธรรมที่เป็ นรากฐานของตนเอง มหาวิทยาลัยควรเป็ นบ่อเกิดของ
วัฒนธรรมที่ดี แล้วบุคลากรในมหาวิทยาลัยควรเป็ นผูน้ ําทางวัฒนธรรมของสังคม อาทิ ความ
รับผิดชอบ ความมีวนิ ัย และควรมีการส่งเสริมให้รกั วัฒนธรรมของบ้านเกิดหรือวัฒนธรรมในชุมชน
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นอกจากนั้นควรมีพิจารณาในประเด็นการจัดการทางวัฒนธรรมและการเฝ้ าระวังทางวัฒนธรรม เช่น
มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงบทบาทในการป้องกัน/กรองสื่อ อันส่งผลให้เกิดการใช้สื่อเพื่ออบายมุข หรือ
ความเสื่อมเสียทางเพศ โดยไม่ตอ้ งมองในอดีตเสมอไป และระวังตีความเรื่องวัฒนธรรมเป็ นประเพณี
ไปหมด
4. การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว และมีวธิ ี
ดําเนิ นงานที่ดี คือ การทําให้ลกั ษณะเดิมเปลี่ยนไปตามที่มุ่งหมายไว้ เพื่อให้ลกั ษณะใหม่ที่เข้ามา
แทนที่น้ันดีกว่าลักษณะเก่า
5. สุนทรียะทางศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมที่เจริญงอก
งามมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่ อง โดยสามารถจะศึกษาหาความรู ้ และเรียนรูไ้ ด้จากงานศิลปวัฒนธรรม
เช่น ห้องอัครศิลปิ น วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะสถาปั ตยกรรม ศิลปะการแสดง เป็ นต้น
6. การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง สถานศึกษามีการวางแผนงาน และการดําเนิ นงาน
ที่ดีในการสร้างคุณค่าความงดงามของวัฒนธรรม หรือมีปฏิกิริยาต่อความงามทั้งหลาย ก่อให้เกิดความ
มีชีวติ ชีวาของสถานศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัตถุ เหตุการณ์ การดํารงชีวติ
สภาพแวดล้อมและปรากฏการณ์เหล่านั้นมีสภาพเป็ นแรงบันดาลใจ (
Inspiration) ที่จะกระตุน
้
ความรูส้ ึก กระตุน้ การรับรู ้ เราจะแปรการรับรูไ้ ปสู่ความรูส้ ึกนึ กคิดการชื่นชมยินดี การวิพากษ์ วิจารณ์
พร้อมกันนั้นก็จะพัฒนาความรูส้ ึกนึ กคิดไปสูก่ ารแสดงออก ไปสู่การสร้างสรรค์เราอาจแสดงออกและ
สร้างสรรค์ได้ทุกด้านในชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงออกและสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ทาง
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ทางสังคม ฯลฯ โดยมีพลังของสุนทรียภาพเป็ นแรงสนับสนุ น ทั้งนี้ การวัดความมี
ชีวติ ชีวาของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่มีชีวติ ) สามารถวัดได้ โดยมหาวิทยาลัยไม่ควรจํากัดเวลา
ปิ ด-เปิ ด มีพื้นที่ทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง พื้ นที่ท้งั ในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ เป็ นการส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรูใ้ ห้กบั นักศึกษา บุคลากร และชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเป็ นศูนย์กลางของชุมชน
อาทิ แหล่งเรียนรู ้ แหล่งศิลปะวัฒนธรรม แหล่งพักผ่อน แหล่งออกกําลังกาย และเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยรักษาระบบนิ เวศเดิม เป็ นต้น

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. แนวปฏิบตั ิที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบตั ิ หรือขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ทาํ ให้องค์การประสบ
ความสําเร็จ หรือสู่ความเป็ นเลิศตามเป้าหมาย เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มี
หลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบตั ิ หรือขั้นตอนการปฏิบตั ิ ตลอดจน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ บันทึกเป็ นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่ วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
2. ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทาํ หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการ
ประมวลผลรวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดทําเป็ นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆและนําส่งไปยังผูท้ ี่มีสิทธิ
ได้รบั สารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานการบริหารหรือการตัดสินใจโดยมีคอมพิวเตอร์รวมทั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ เป็ นเครื่องมือสนับสนุ นการทํางานของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศในองค์การมี
หลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการ
ทํางานที่แตกต่างกันออกไป
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ตารางสรุป ตัวบงชี้การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2556
หนวยงาน วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่รวม

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ตัวบงชี้ที่ประเมินระดับ
ม.อบ. วิทยาลัย กลุมวิชา

√

ศูนย
แพทยฯ

คา
เปาหมาย
(คะแนน)

√

5

√

4

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพื่อวัดอัตลักษณของหนวยงาน
1.2.1 มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพ
ในภูมิภาคลุมน้ําโขง (อัตลักษณ วิยาลัยฯ ปการศึกษา 2556)
1.2.1(1) ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ. 16.1)

√

4

1.2.1(2) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2)

√

4

1.2.2 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ. 17)

√

4

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

√

√

√

ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

√

√

√

5

ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

√

√

√

1

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

√

√

√

√

5

ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

√

√

√

√

5

√

√

√

√

5

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

√

√

√

√

5

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดใหกับนักศึกษา

√

√

√

√

4

√

√

√

4

√

√

√

4.41

ตัวบงชี้ที่ 2.9 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ
สมศ.
ตัวบงชี้ที่ 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 2.9.2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
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√

4

ตัวบงชี้ที่ประเมินระดับ
องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่รวม

ม.อบ. วิทยาลัย กลุมวิชา

ศูนย
แพทยฯ

คา
เปาหมาย
(คะแนน)

√

ไมประเมิน

√

√

√

√

√

5

√

√

√

5

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

√

√

√

4

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

√

√

√

√

√

5

ตัวบงชี้ที่ 4.4 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ
สมศ.
ตัวบงชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร
ตัวบงชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

√

√

√

5

√

√

√

1

ตัวบงชี้ที่ 4.4.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

√

√

√

1

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

√

√

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ประโยชนของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

√

√

5

√

√

5

ตัวบงชี้ที่ 5.3.2 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก

√

√

4

ตัวบงชี้ที่ 5.3.3 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ

√

√

4

ตัวบงชี้ที่ 2.9.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ 2.9.4 การพัฒนาคณาจารย

ไมประเมิน

ไมประเมิน
2.68

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
5

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ที่ 5.3 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ
สมศ.
ตัวบงชี้ที่ 5.3.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

5.3.1(1) ประเด็นที่ 1 ปจจัยภายใน
5.3.1(2) ประเด็นที่ 2 ปจจัยภายนอก
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√

5

องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่รวม

ตัวบงชี้ที่ประเมินระดับ
ม.อบ. วิทยาลัย กลุมวิชา

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนย
แพทยฯ
√

คา
เปาหมาย
(คะแนน)

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

√

√

ตัวบงชี้ที่ 6.2 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ
สมศ.
ตัวบงชี้ที่ 6.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม

√

√

4

ตัวบงชี้ท6ี่ .2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

√

√

5

ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหาร
ฯ และผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน

√

√

5

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงานสูมหาวิทยาลัย/
หนวยงานเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

√

√

4

√

√

5

ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

√

√

5

ตัวบงชี้ที่ 7.5 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ
สมศ.
ตัวบงชี้ที่ 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน

√

ตัวบงชี้ที่ 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

√

√

4.41

√

√

5

√

√

4

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ไมเประเมิน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รวม

38

√

14

หมายเหตุ : ตัวบงชี้ประเมินระดับมหาวิทยาลัยฯ ยังไมครบ
√ ตัวบงชี้ที่ตองรายงานผลการดําเนินงาน
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12

4

ตัวอย่าง คําอธิบายการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

การประเมินตนเองของสถาบันร่วมผลิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี การศึกษา 2556
( ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาล......... )

คําชี้ แจง
1. แบบประเมินชุดนี้ ดัดแปลงมาจากตัวชี้ วัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี การศึกษา 2556 ใช้ประกอบการ
ประเมินตนเองของศูนย์แพทยศาสตร์ (สถาบันร่วมผลิต) ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินในปี
การศึกษา 2556
2. ให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ประเมินตนเองว่าได้ดาํ เนินตามกิจกรรมต่างๆ ตามข้อกําหนดของเกณฑ์การ
ประเมินหรือไม่ อย่างไร เมื่อใด โปรดแสดงให้เห็นเป็ นรูปธรรม พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการดําเนินงานตามที่
สามารถรายงานได้
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แบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี การศึกษา 2556
ส่วนนํา SAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บทสรุปผูบ้ ริหาร
ชื่อหน่ วยงาน ที่ต้งั และประวัติความเป็ นมา (โดยย่อ)
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
รายชื่อผูบ้ ริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปั จจุบนั
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอน
จํานวนนักศึกษา
จํานวนอาจารย์และบุคลากร
ข้อมูลพื้ นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

10.เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่ วยงาน
11.ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปี ที่ผ่านมา

รายงานผลการดําเนินงาน
- องค์ประกอบที่ 2 , 3 , 4 , 5, 6 และ 9 รวม 12 ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ : เขียนรายงานผลการดําเนินงานตามที่สามารถรายงานได้ หรือมีผลการดําเนินงานจริง
ในรอบปี การศึกษา 2556 ( 1 มิ.ย.2556 – 31 พ.ค. 2557 )
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ( ชั้นคลินิก )
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

3. วิธีปฏิบตั ท
ิ ี่ดี/นวัตกรรม
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ตัวอยาง คําอธิบาย การอางอิงเอกสาร หลักฐาน ใน SAR
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
การเก็บข้อมูล ปี การศึกษา 2556 ( 1 มิถุนายน 2556- 31 พฤษภาคม 2557 )

ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

กระบวนการ

คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
มี
เกณฑ์การประเมิน
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตร
ใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบตั ิที่กาํ หนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนิ นการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาํ หนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนิ นการตามระบบที่
กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนิ นงานให้
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ดําเนิ นงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมายถึง ต้องมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนิ นงาน
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณี ที่หลักสูตร
ใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้
ประเมินตามตัวบ่งชี้ กลางที่
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้องได้รบั

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

เกณฑ์ขอ้ ที่

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
ลําดับเอกสารที่ พร้อมชื่อเอกสาร

ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ที่

ดําเนินงานตามวิทยาลัยฯ

หลักฐาน

2.1-1-1 ชื่อเอกสาร
2.1-1-2 ชื่อเอกสาร

2.1-2-1 ชื่อเอกสาร
2.1-2-2 ชื่อเอกสาร

2.1-3-1 ชื่อเอกสาร
2.1-3-2 ชื่อเอกสาร
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มี

เกณฑ์การประเมิน
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ: สําหรับหลักสูตรเก่า
หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยงั ไม่ได้
ดําเนิ นการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก่อนปี การศึกษา 2555 ให้ยดึ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับให้มีการดําเนิ นการ
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั
การศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่กาํ หนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดาํ เนิ นงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้
การดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ในข้อ
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
แรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ ที่กาํ หนดในแต่ละปี ทุก
หลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับให้มีการดําเนิ นการ
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั
การศึกษาและมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนิ นงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ในข้อ 3
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัว
บ่งชี้ และทุกหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

2.1-4-1 ชื่อเอกสาร

2.1-5-1 ชื่อเอกสาร
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ผลการประเมินตนเองปี นี้
เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน (ข้อ)

4 ข้อ

5 ข้อ

รายการหลักฐานอ้างอิง
2.1-1-1 ชื่อเอกสาร
2.1-1-2 ชื่อเอกสาร

คะแนนการตนเองประเมิน
(1-5 คะแนน)

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

ระบุว่า บรรลุเป้าหมาย หรือ ไม่บรรลุเป้าหมาย
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