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บทที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
1. เหตุผลและความจาเป็ นของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1.1 ความจาเป็ นของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิ จหลักที่สถาบันอุดมศึ กษาจะต้องปฏิ บตั ิ มี 4 ประการ คื อ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การให้บริ การ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทานุ บารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม การดาเนิ นการตามภารกิ จทั้ง 4 ประการดังกล่าว
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปั จจุบนั มีปัจจัยภายใน และภายนอกหลาย
ประการที่ ทาให้การประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาในระดับ อุด มศึ กษาเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ จะต้องเร่ งดาเนิ น การ ปั จจัย
ดังกล่าวคือ
1) คุ ณ ภาพของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาและบัณ ฑิ ต ภายในประเทศแนวโน้ม แตกต่ า งกัน มากขึ้ นซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดผลเสี ยแก่สงั คมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวตั น์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริ การการศึกษาข้ามพรมแดน และ
การเคลื่ อนย้ายนักศึ กษาและบัณ ฑิ ต การประกอบอาชิ พ ของบัณ ฑิ ตในอนาคต อันเป็ นผลจาก การรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน ซึ่ งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็ นที่จะต้องสร้างความมัน่ ใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู ้และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการสร้างขีด ความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริ งทั้งอุตสาหกรรมและบริ การ การพัฒนา อาชี พ คุณภาพชี วิต ความ
เป็ นอยูร่ ะดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึ กษาจะต้องให้ขอ้ มู ลสาธารณะ (public information) ที่ เป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ี ส่ วนได้
ส่ วนเสี ย ทั้งนักศึกษา ผูจ้ า้ งงาน ผูป้ กครอง รัฐบาล และประชาชนทัว่ ไป
5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วม (participation) มีความ
โปร่ งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่ งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่ งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษาทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุด มศึ กษาได้ป ระกาศใช้มาตรฐานการอุด มศึ กษา เมื่ อวันที่ 7 สิ งหาคม 2549
เพื่ อ เป็ นกลไก ก ากับ มาตรฐานระดับ กระทรวง ระดับ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และระดับ หน่ ว ยงาน
โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็ นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
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8) กระทรวงศึ ก ษาธิ การได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึ กษาได้ประกาศแนว ทางการ
ปฏิบตั ิ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาเป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึ กษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา
9) กระทรวงศึกษาธิ การได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่
24 เมษายน 2554 เพื่ อเป็ นกลไกส่ งเสริ มและกากับให้สถาบันอุดมศึ กษาจัดการศึ กษาให้มีมาตรฐานตามประเภท
หรื อกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม

1.2 วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุด มศึ กษาร่ วมกับต้นสังกัดจาเป็ นต้องพัฒ นาระบบและกลไกการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อให้สถาบันได้มีพฒั นามุ่งสู่ วิสัยทัศน์ และยกระดับขี ดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ
ดังกล่ าวจะต้อ งเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข อง พ.ร.บ. และเป็ นไปตามกรอบแผนอุ ด มศึ กษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติ และนานาชาติ
2. เพื่ อ ตรวจสอบและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตั้งแต่ ร ะดับ หลัก สู ต ร คณะวิ ช า หรื อหน่ วยงาน
เที ยบเท่ า และสถาบันอุดมศึ กษาในภาพรวม ตามระบบคุ ณ ภาพกลไกที่ สถาบันนั้นๆ กาหนดขึ้ น โดยวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็ นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
3. เพื่ อให้หลักสู ต ร คณะวิชาหรื อหน่ วยงานเที ยบเท่ าและสถาบันอุ ดมศึ กษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนาไปสู่ การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ เป้ าหมาย (targets) และเป้ าหมายสงค์ (goals)
ที่ต้ งั ไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
4. เพื่ อให้ได้ข ้อมู ลที่ ส ะท้อนจุ ด แข็ง จุ ด ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒ นาการ
ดาเนิ นงานเพื่ อนาไปปรับปรุ งผลการดาเนิ นงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อยกระดับขี ดความสามารถของ
สถาบัน
5. เพื่อให้ขอ้ มูลสาธารณะที่ เป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ทาให้มนั่ ใจว่าสถาบันอุดมศึ กษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
6. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ น
สาหรับการส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
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2. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ เกี่ยวข้ องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดได้ในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก ” เพื่อใช้เป็ นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ สถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็ นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ ประเมิน
การด าเนิ นงาน ของสถานศึ กษาให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมายและระดับ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ กาหนด
โดยสถานศึ กษาและหรื อหน่ วยงานสังกัด โดยหน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึ กษากาหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา
ที่ ต ้อ งด าเนิ น การอย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารจัด ท ารายงานประจ าปี ที่ เป็ นรายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในเสนอต่ อ
สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิ ดเผยต่อ สาธารณชนเพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกัน คุ ณ ภาพภายนอก เป็ นการประเมิ น คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาเพื่ อให้ มี การติ ด ตาม และ
ตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา โดยคานึ งถึ งความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่ งประเมินโดย “สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรื อเรี ยกชื่ ออย่างย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้สถานศึ กษาทุกแห่ งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุ ดท้าย และเสนอผลการประเมิน ต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและสาธารณชน
2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
กรอบแผนอุดมศึ กษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้กาหนดแนวทางการพัฒ นาและ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน คุณภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษาเป็ นกลไกหลัก ในการด าเนิ น การ กล่ า วคื อ ให้ มี ก ารสร้ า งกลไก การประเมิ น คุ ณ ภาพ
สถาบันอุดมศึ กษาตามพันธกิ จของสถาบันในแต่ ละกลุ่ม ซึ่ งมี พ้ื นที่ บริ การและจุ ดเน้นระดับการศึ กษาที่ ต่างกัน
รวมทั้งมีพนั ธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความ หลากหลาย ทั้งการ
พัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอานาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อน ภาคการผลิตในชนบท
ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิ วตั น์ ซึ่ งระบบอุดมศึกษาแต่ละ กลุ่มเหล่านี้ จะนาไปสู่ การ
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เปลี่ยนแปลงอุดมศึ กษา และส่ งผลกระทบที่ เป็ นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมี นัยสาคัญ อาทิ สามารถสร้างความ
เป็ นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การ พัฒนาประเทศดีข้ ึน ส่ งผลเชิ งบวกต่อการ
ผลิต พัฒนาและการทางานของอาจารย์ สามารถปรับจานวนของ บัณฑิ ตในสาขาที่ เป็ นความต้องการของสังคม
ลดการว่างงาน โดยที่ สถาบันอุดมศึ กษาในกลุ่มเหล่านี้ มีกลไก ร่ วมกันในการประกันคุ ณภาพ เพื่ อให้นักศึ กษา
สามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และ ในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนาไปสู่ ระบบ
รับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่ นักศึ กษาและสาธารณะ ให้ความเชื่ อถือ เป็ นฐานและเงื่ อนไขในการจัดสรร
งบประมาณ ของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
จากกรอบ แผน อุ ดมศึ กษ าระยะยาว 15 ปี ดั ง กล่ าว กระท รวงศึ กษ าธิ การได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึ กษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ในปี 2551 กาหนดประเภทหรื อกลุ่ ม สถาบัน ศึ ก ษา
เป็ น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ ม ก วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน หมายความถึ ง สถาบัน ที่ เน้ น การผลิ ต บัณ ฑิ ต ระดับ ต่ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี
จัดฝึ กอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่ อเตรี ยมกาลังคนที่ มีความรู ้เข้าสู ้ภาคการผลิ ตจริ งในชุ มชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้
ประชาชนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต อันจะนาไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้ นระดับปริ ญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ ปริ ญญาตรี
เพื่ อให้ได้บณ
ั ฑิ ตที่ มีความรู ้ความสามารถเป็ นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ เปลี่ ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั หน่วยงาน ธุ รกิ จ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการ
ดารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริ ญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่ เน้นการผลิตบัณฑิ ตเฉพาะทางหรื อเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรื อมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขา
วิ ช าชี พ เฉพาะทาง สถาบัน อาจเน้ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การวิ จัย หรื อ เน้ น การผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชี พระดับสู ง หรื อเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริ งทั้งอุตสาหกรรมและบริ การ สถาบันในกลุ่มนี้ อาจจาแนกได้เป็ น 2 ลักษณะ
คือ ลักษณะที่ 1 เป็ นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็ นสถาบัน ที่เน้นระดับปริ ญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้ นการวิจัยขั้นสู งและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอก
หมายความถึ ง สถาบันที่ เน้นการผลิ ตบัณ ฑิ ตระดับบัณ ฑิ ตศึ กษาโดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอก และเน้นการทา
วิทยานิ พนธ์และการวิจยั รวมถึงการวิจยั หลังปริ ญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิ ตที่ เป็ นผูน้ าทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมี ศกั ยภาพในการขับเคลื่ อนอุดมศึ กษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้ างองค์ความรู ้
ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ แบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กาหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วงปี
2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่ อเป็ นแหล่งความรู ้ที่ตอบสนองการแก้ไขปั ญหาวิกฤตและชี้ นา
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของชาติ และท้องถิ่ นโดยเร่ งสร้างภู มิคุม้ กันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้ นภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง และต้องส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซี ยนและประชาคม
โลก โดยให้ความสาคัญกับการพัฒ นาคนและสังคมไทยให้มีคุณ ภาพ ผลิ ตกาลังคนที่ มีศกั ยภาพตรงตามความ
ต้อ งการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพื่ อด ารงชี พ ตนเอง และเพื่ อ ช่ วยเหลื อ สั งคม มี คุ ณ ธรรม มี ค วาม
รับผิดชอบ และมีสุขภาวะทางกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้ เป็ นมืออาชี พ และผูเ้ ชี่ ยวชาญมืออาชี พให้
เป็ นอาจารย์ พัฒนาวิชาชี พอาจารย์ให้เป็ นที่ ยอมรับของสังคมมีการจัดการเพื่อพั ฒนาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
โดยใช้ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความคิ ด สร้ างสรรค์บนพื้ นฐานการผลิ ตและการบริ โภคที่ เป็ นมิ ต ร
ต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยงั่ ยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริ หารจัดการ
อุ ด มศึ ก ษาเชิ ง รุ ก และพระราชบัญ ญัติ อุ ด มศึ ก ษา เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นวิ สั ย ทัศ น์ ปี 2559
“อุดมศึกษาเป็ นแหล่งองค์ความรู ้และพัฒนากาลังคนระดับสู งที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั้งยืน สร้างสังคม
การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสู งในสังคมประชาคมอาเซี ยนและมุ่งสู่ คุณภาพอุดมศึกษานานาชาติ”

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา
ที่ ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ ลงวันที่ 7 สิ งหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู ้และสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยูใ่ นมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่ พึงประสงค์ ทั้งใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึ กษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้/
สังคมแห่ งความรู ้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กบั มาตรฐาน
ย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็ นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จดั ทา
มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ กษา ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ พ.ศ. 2551 เพื่ อน าไปสู่ การพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึ กษาตามกลุ่มสถาบันที่ มีปรั ชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิ จในการจัดตั้งที่ แตกต่ างกันได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัด การศึ ก ษา และมาตรฐานด้า นการด าเนิ น การตามภารกิ จ ของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา และก าหนดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี กลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่ เน้นการวิจยั ขั้นสู งและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึ กษา โดยเฉพาะระดับปริ ญญา
เอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท า กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่ อให้เป็ นไปตาม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาและเพื่ อ เป็ นการประกัน คุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต ในแต่ ล ะระดับ คุ ณ วุ ฒิ แ ละสาขาวิ ช า โดย
กาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้อย่างน้อย 5
ด้าน คื อ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ สื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 กฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่ พ ระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มี ผ ลบัง คับ ใช้ ส านัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึ กษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิ ม ) ในฐานะหน่ วยงานต้นสังกัด ที่ ทาหน้าที่ กากับดู แลสถาบันอุ ดมศึ กษา
ได้เสนอระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาให้ค ณะรั ฐมนตรี พิ จารณาเพื่ อให้ส อดคล้องกับ เจตนารมณ์ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่ งคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึ กษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่ งต่อมาได้จดั ทา
เป็ นประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อง ระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึ กษา พ.ศ. 2545 เพื่ อใช้เป็ นแนวปฏิ บตั ิ สาระสาคัญ ของประกาศฉบับ นี้ ระบุ ให้ท บวงมหาวิทยาลัย
สนับสนุ นและส่ งเสริ มสถาบันอุดมศึ กษาจัดทาระบบการประกันคุณ ภาพการศึ กษาภายในตามภารกิ จหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึ กษาของสถาบัน อุ ด มศึ กษาจากภายใน หรื อโดยหน่ วยงานต้นสั งกัด ที่ มีห น้าที่ กากับ ดู แ ล
สถาบันการศึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึ กษาขึ้นในแต่ละ คณะวิชาหรื อสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกาหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมิ น ระบบกลไกและประเมิ นผลการดาเนิ นงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรื อ สถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดาเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึ งได้จัด ท ากฎกระทรวงว่ าด้ ว ยระบบ หลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ ย งั คงไว้ต ามประกาศ ทบวงมหาวิท ยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่ งส านักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ถื อ ปฏิ บัติ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ต่ อ มาในปี 2553 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้อ อก
กฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึ กษาทุกระดับไว้ในฉบับเดี ยวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการ
ประกันคุ ณ ภาพภายในระดับ อุด มศึ กษาทาหน้าที่ หลัก 2 ประการคื อ 1) วางระเบี ยบหรื อออกประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์แ ละแนวปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การประกัน คุ ณ ภาพภายในระดับ อุ ด มศึ กษา เพื่ อ ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น และ
พัฒ นาการประกัน คุ ณ ภาพภายในระดับ อุ ด มศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนาผลการประเมินคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ทั้งภายในและภายนอกไปปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพการศึ กษาอย่างต่ อเนื่ อง นอกจากนี้ ยังมี การปรั บ เปลี่ ย นให้ร ะบบ
การประกันคุ ณ ภาพภายในประกอบด้วย การประเมิ น คุ ณ ภาพ การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการพัฒ นา
คุณภาพ และกาหนดให้หน่วยงานต้น สังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่ งครั้งใน
ทุ ก สามปี และแจ้งผลให้ส ถานศึ กษาระดับ อุด มศึ กษาทราบ รวมทั้งเปิ ดเผยผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน

3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ก่ อ นมี ป ระกาศพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิท ยาลัย ได้ต ระหนัก ดี ถึ ง
ความสาคัญของการประกันคุณ ภาพการศึ กษาและได้จดั ทาประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง นโยบายและ แนว
ปฏิ บตั ิ ในการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษามาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เพื่ อเป็ นแนวทางในการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสาคัญ 3 ประการ คื อ การให้เสรี ภาพทางวิชาการ (academic
freedom) ความมีอิสระในการดาเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อม ของสถาบันที่จะรับ
การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ได้ร ะบุ ใ ห้ห น่ ว ยงานต้น สั งกัด และสถานศึ กษาจัด ให้ มี ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่ วน
ราชการ กาหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา มี ห น้าที่ พิ จารณาเสนอนโยบาย และพัฒ นา และ
มาตรฐาน การอุด มศึ กษาที่ ส อดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึ กษาแห่ งชาติ
สนับสนุน ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึ งถึงความเป็ น
อิสระ และความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริ ญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละ
แห่ งและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมี หน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มี
ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึ กษา พ.ศ. 2553 ข้อ
33 ให้สถาบันอุดมศึ กษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรี ภาพทางวิชาการ และความมีอิสระในการ
ดาเนิ นการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ กษาระดับ อุดมศึ กษาอย่างต่ อเนื่ อง และเตรี ยมความพร้อมเพื่ อรองรั บการประกันคุ ณ ภาพภายนอก
สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
โดยอาจเป็ นระบบประกันคุณภาพที่ ใช้กนั แพร่ หลายในระดับชาติหรื อนานาชาติ หรื อเป็ น ระบบเฉพาะที่ สถาบัน
พัฒ นาขึ้ น เอง แต่ ไ ม่ ว่ าจะเป็ นระบบคุ ณ ภาพแบบใดจะต้อ งมี ก ระบวนการท างานที่ เริ่ ม ต้น จากการวางแผน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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การดาเนิ นงานตามแผน การตรวจสอบประเมิ น และการปรั บปรุ งพัฒ นา ทั้งนี้ เพื่ อให้ การด าเนิ นภารกิ จของ
สถาบันบรรลุเป้ าประสงค์และมีพฒั นาการอย่างต่อเนื่ อง ขณะเดียวกันก็เป็ น หลักประกันแก่สาธารณชนให้มนั่ ใจ
ว่าสถาบันอุด มศึ กษาสามารถสร้ างผลผลิ ตทางการศึ กษาที่ มีคุณ ภาพ หลักการที่ ส าคัญในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
หลักการสาคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดงั ต่อไปนี้
1) ส่ งเสริ มพันธกิ จหลักและพันธกิ จสนับสนุ นของการอุดมศึ กษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2) เป็ นระบบประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในที่ ครอบคลุมปั จจัย นาเข้า และกระบวนการ
ซึ่ งสามารถส่ งเสริ มและนาไปสู่ ผลลัพธ์ของการดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) ระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดับ อุ ด มศึ ก ษา รอบใหม่ ประกอบด้ว ย
การประกันคุณภาพระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่ มใช้ในปี การศึกษา 2557
- ระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาระดับหลักสู ตร มีการดาเนิ นการตั้งแต่ การควบคุ ม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไป
ที่ ระบบการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษามากกว่าการประเมิ นคุ ณ ภาพ เพื่ อให้ส ามารถส่ งเสริ ม สนับสนุ น กากับ
ติดตาม การดาเนินงานให้เป็ นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็ นการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรี ภาพทางวิชาการและความ
มีอิสระในการดาเนิ นการของสถานศึ กษา ซึ่ งจะประเมินตามระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในที่ คณะและ
สถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่ งเป็ นการประเมินความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5) เชื่ อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่ กาหนดและเป็ นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่ องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และการเชื่ อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อไม่ให้
เป็ นการทางานซ้ าซ้อนเกินความจาเป็ นหรื อสร้างภาระการทางานของหน่วยงาน
3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเป็ นกรอบสาคัญในการดาเนิ นงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา
ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อี ก มาก เช่ น เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ อุ ด มศึ ก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึ กษา มาตรฐานเพื่ อการประเมิ นคุ ณ ภาพ ภายนอกของ สมศ. หรื อกรอบการปฏิ บัติ
ราชการตามมติดา้ นต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี มหาวิทยาลัยของรัฐ
เป็ นต้น
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กาหนดตัวบ่งชี้เป็ น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณ และตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้ เชิ งคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็ นข้อๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็ น
5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีท้ งั การนับจานวนข้อและระบุวา่ ผลการดาเนิ นงานได้
กี่ขอ้ ได้คะแนนเท่าใด กรณี ที่ไม่ดาเนิ นการใดๆ หรื อดาเนิ นไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และ
การประเมินโดยกาหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรื อสถาบันดาเนิ นการ และกรรมการประเมิน (peer review)
จะพิจารณาผลการดาเนินการนั้นๆ ร่ วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยูร่ ะหว่าง 0 – 5
2) ตัวบ่งชี้ เชิ งปริ มาณอยู่ในรู ปของร้อยละหรื อค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็ นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็ นค่าต่อเนื่ อง (มีจุดทศนิ ยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่ งชี้ (ซึ่ งอยู่ในรู ป
ร้อยละหรื อค่าเฉลี่ย) เป็ นคะแนนทาโดยการเที ยบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่ แต่ละตัวบ่งชี้ จะกาหนดค่าร้อยละหรื อ
ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็ นคะแนนเต็ม 5 ไว้
คณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพภายในระดับอุดมศึ กษา ได้กาหนดให้มีระบบประกันคุ ณภาพ
การศึ กษาระดับหลักสู ตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึ กษาต่างๆ นาไปใช้เป็ นแนวทาง (Guideline)
ในการจัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การกากับดูแลของสภา
สถาบัน โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษา และ
พันธกิจด้านการบริ หารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจยั (3) พันธกิ จด้าน
การบริ การวิชาการ (4) พัน ธกิ จด้านการทานุ บารุ งศิ ลปะและวัฒ นธรรม และ การบริ ห ารจัด การส าหรั บการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสู ตรจะเน้นพันธกิ จในด้านการผลิตบัณฑิ ตเป็ นสาคัญ ส่ วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะเป็ น
การบู ร ณาการเข้าไว้ด ้วยกัน หากเป็ นตัวบ่ งชี้ ในระดับ คณะและสถาบัน จะครอบคลุ ม พัน ธกิ จหลักของการ
อุดมศึ กษารวมทั้งการบริ หารจัดการได้ท้ งั หมด ซึ่ งสามารถชี้ วดั คุ ณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์ต ามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ท้ งั หมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของ
คู่มือฉบับนี้ จึงได้พฒั นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานาไปเป็ นกรอบใน
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสู ตร ระดับคณะและระดับ สถาบัน การพัฒนาตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ ระบบการประกันคุณภาพการศึ กษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้
สามารถส่ งเสริ ม สนับสนุน กากับติดตาม การดาเนิ นงานให้เป็ นไป ตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ ที่พฒั นาขึ้ นควรเชื่ อมโยงหรื อเป็ นเรื่ องเดี ยวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการ
ประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในเน้นที่ ปัจจัยนาเข้า และ กระบวนการ ซึ่ งภายใต้ตวั บ่งชี้ ที่เป็ นกระบวนการให้
สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดาเนินการตาม กระบวนการดังกล่าวด้วย
3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้า นของกลไกการประกัน คุ ณ ภาพ ผู ้ที่ มี ค วามส าคัญ ส่ งผลให้ ก ารด าเนิ น งานประสบ
ความสาเร็ จและนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของ
สถาบันที่ จะต้อ งให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาที่ ชัดเจนและเข้าใจร่ วมกัน
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ทุ กระดับ โดยมอบหมายให้หน่ วยงานหรื อคณะกรรมการรั บผิด ชอบในการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น และ
กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง หน้าที่สาคัญประการหนึ่ งของคณะกรรมการหรื อ หน่วยงานนี้ คื อ
การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งกาหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่ เหมาะสมสาหรับคณะและ
สถาบัน ระบบประกันคุณ ภาพที่ ใช้ตอ้ งสามารถเชื่ อมโยงให้เกิ ดคุ ณ ภาพของการปฏิ บตั ิ งาน ตั้งแต่ ระดับบุ คคล
ระดับหลักสู ตร ระดับคณะวิชา ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจาเป็ นต้องจัดทาคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อ
กากับ การด าเนิ น งาน แต่ ที่ ส าคัญ คณะกรรมการหรื อหน่ วยงานนี้ ต้องประสานงาน และผลักดันให้เกิ ด ระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งสามารถใช้งานร่ วมกันได้ในทุกระดับ
3.1.4 ระบบฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศ
การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานเป็ นสิ่ งจาเป็ นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานจะไม่สามารถทาได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่เป็ นจริ ง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสู ตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจน
เป็ นข้อมูลที่สามารถเรี ยกใช้ได้อย่างรวดเร็ ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพ จึงเป็ นปัจจัยสาคัญยิง่ ที่จะ
ส่ งผลต่อความสาเร็ จของการประกันคุณภาพการศึ กษา และส่ งผลต่อคุณภาพในทุก ขั้นตอนการดาเนิ นงานตั้งแต่
การวางแผน การปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุ งและพัฒนา

4. ความเชื่ อมโยงระหว่ างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วย
การบริ หารและการจัดการศึ กษา มาตรา 34 ได้กาหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึ กษามี หน้าที่ พิ จารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่ งชาติ และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคานึ งถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทาง วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ งได้จัด ท ามาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ใช้เป็ น กลไกระดับ กระทรวง ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่ วยงาน เพื่อนาไปสู่ การกาหนด นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ อ ไป มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ จัด ท าขึ้ นฉบั บ นี้ ได้ใ ช้ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
ที่เปรี ยบเสมือนร่ มใหญ่เป็ นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสาคัญที่ครอบคลุม เป้ าหมายและหลักการของการจัด
การศึ กษาระดับ อุด มศึ กษาของไทยและเป็ นมาตรฐานที่ ค านึ งถึ งความ หลากหลายของกลุ่ มหรื อประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนาไปใช้กาหนดพันธกิจและ มาตรฐานของการปฏิบตั ิงานได้
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษายังได้ก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานอื่ น ๆ อาทิ เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต ร
ระดับ อุด มศึ ก ษา หลักเกณฑ์ก ารขอเปิ ดและด าเนิ น การหลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาในระบบการศึ ก ษาทางไกล
หลักเกณฑ์ก ารก าหนดชื่ อปริ ญ ญา หลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ การพิ จ ารณาประเมิ น คุ ณ ภาพการจัด
การศึ กษานอกสถานที่ ต้ งั ของสถาบันอุด มศึ กษา เพื่ อส่ งเสริ มให้สถาบันอุด มศึ กษาได้พ ฒ
ั นาด้านวิช าการและ
วิชาชี พ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความ ทัดเทียม
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กันและพัฒนาสู่ สากล ซึ่ งทาให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่ องใน
ทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนดทั้ง มาตรฐาน
การศึ กษาระดับชาติ มาตรฐานการอุ ด มศึ กษาทั้ง มาตรฐานสถาบันอุ ด มศึ กษา และสัมพันธ์ กบั มาตรฐานและ
หลัก เกณฑ์ ที่ เกี่ ย วของกับ การจัด การศึ ก ษาอื่ น ๆ รวมถึ งกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
จึงจาเป็ นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่ พฒ
ั นาขึ้ นตามที่ กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่ อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์เกี่ยวข้อง
และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่ อมโยงระหว่ างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ท้ งั ในฐานพลเมือง
และพลโลก

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา

มาตรฐานด้ าน
คุณภาพบัณฑิต

หลักเกณฑ์ กากับมาตรฐาน
รวมถึงมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคมแห่งการ
เรี ยนรู ้/สังคมแห่งความรู ้

มาตรฐานด้ านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานด้ านการสร้ าง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรู้ และสังคม
แห่ งการเรียนรู้

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ ตวั บ่ งชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
การบริหาร
ผลผลิตทางการศึกษาทีไ่ ด้ คุณภาพ
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5. ความเชื่ อมโยงระหว่ างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาปกติ ที่ ต ้อ ง
ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนิ นงานเพื่ อนาไปสู่ การพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพสม่ าเสมอ ด้วยเหตุน้ ี ระบบประกันคุณภาพภายในจึ งต้องดูแล
ปั จจัยนาเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิ ต หรื อผลลัพ ธ์ (output/outcome) ซึ่ งต่ างจากการประเมิ น
คุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2
แผนภาพที่ 1.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบตั ิงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

ข้อมูลป้อนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจาปี

การตรวจเยี่ยม

รายงานผล
การประเมิน

การติดตามผล

ติดตามตรวจสอบ
โดยต้นสังกัดทุก
3 ปี

ข้อมูลป้อนกลับ

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็ น ว่ า เมื่ อ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในแล้ว
จาเป็ นต้องจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี ที่
เป็ นรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามที่ กาหนดในระบบฐานข้อมู ลด้านการประกัน คุ ณ ภาพ (CHE QA
Online) ซึ่ งเป็ นการบันทึ กผลการดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึ กษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่ การจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อนาเสนอสภา
สถาบัน หน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน ซึ่ งข้อมูล ดังกล่าวจะเป็ นข้อมู ล
เชื่ อ มโยงระหว่ า งการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น การติ ด ตามตรวจสอบของต้ น สั ง กั ด ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริ งของสถาบันใน
การจัดการศึ กษาตั้งแต่ระดับหลักสู ตร การดาเนิ นการของคณะและสถาบันเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไป
รับใช้สงั คม
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6. บริบทของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่
6.1 พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องตามระดับ
การพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู ้และทักษะ
ในอนาคตที่ ตลาดงานต้องการ และพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนั้น ระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุ งมาโดยตลอด ปั จจุบนั ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเข้าสู่ รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่ รอบที่สี่ (2558-2562)
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่พฒั นาโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่ มใช้มา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็ นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ งได้นาไปใช้ในการประเมินผลการดาเนิ นงาน
ในทุ กปี การศึ กษา และสถาบันอุดมศึ ก ษาเพิ่ มเติ มประเด็นที่ สะท้อนเอกลักษณ์ ของแต่ ละสถาบันในรอบแรกนี้
ตัว บ่ ง ชี้ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานมี ท้ ัง ตัว บ่ ง ชี้ ที่ เป็ นปั จ จัย น าเข้า กระบวนการและผลผลิ ต หรื อผลลัพ ธ์
โดยครอบคลุ ม องค์ป ระกอบคุ ณ ภาพตามกฎกระทรวงว่า ด้วยระบบ หลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ กษาภายในสถานศึ กษา ระดับอุดมศึ กษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์ แห่ งพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ สมศ. ภายใต้หลักการสาคัญคือ
ไม่เป็ นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิ บตั ิ งานของสถาบันอุดมศึ กษา ตัวบ่งชี้ ที่พฒั นาขึ้ นสามารถประเมินได้ครบทุกมิ ติ
ของระบบการประกันคุ ณ ภาพ คื อ ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิ ตหรื อผลลัพธ์ อี กทั้ง ยังมี ความสมดุ ล
ระหว่างมุมมองการบริ หารจัดการทั้ง 4 ด้าน คื อ ด้านนักศึ กษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเงิน และด้านบุ คลากรการเรี ยนรู ้นวัตกรรม ในส่ วนของเกณฑ์การประเมิน มีท้ งั เกณฑ์ทวั่ ไปที่ ใช้กบั ทุ ก
สถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจยั สถาบัน
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้น
การผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่ องจากในระยะแรกนี้ สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ งยังไม่มีกระบวนการทางานที่
เน้นวงจนคุณภาพอย่างชัดเจน ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็ นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ
การพัฒ นาระบบการประกันคุ ณภาพภายในรอบที่ สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดี ยวกับรองแรก
โดยนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. กรอบการปฏิบตั ิราชการตามมิติดา้ นต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ในกรณี มหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็ นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปั จจัยนาเข้าและกระบวนการ
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สาหรับการวัดผลผลิตหรื อผลลัพธ์น้ นั สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาได้นาตัวบ่งชี้ ที่ใช้ในการประเมิ น
คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่
สถาบันอุดมศึ กษาต้องดาเนิ นการให้ ครบถ้วนทุ กมิ ติข องระบบประกันคุ ณ ภาพ คื อ ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิ ตหรื อผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พฒ
ั นาขึ้ นในรอบนี้ ยงั มี ความแตกต่างจากรองแรก คื อ มี การกาหนดประเภท
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปที่ใช้กบั ทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี กลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค2 สถาบัน
เฉพาะทางที่ เน้นระดับปริ ญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่ เน้นการวิจยั ขั้นสู ง และผลิ ตบัณฑิ ตระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา
โดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอกตามนิยามที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

6.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561)
ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาโดยคณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
จึงได้กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาใน ระดับอุดมศึ กษา โดยให้พิจารณา
เพิ่ มเติ มในสาระที่ เกี่ ยวข้อ งในกรอบแผนอุด มศึ กษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนา
การศึ กษาระดับอุดมศึ กษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐานการอุดมศึ กษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ทั้งนี้ ได้กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในตามพันธกิ จ 4 ด้าน ของสถาบันอุดมศึ กษา และ
เพิ่ มเติ มด้านอื่ นๆ ที่ จาเป็ น ส าหรับการพัฒ นาตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์การประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในทั้งระดับ
หลักสู ตร คณะ และสถาบัน ดาเนิ นไปพร้อมกัน หากเป็ นตัวบ่งชี้ ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์
ภายใต้การดาเนิ นการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่ งได้กาหนดหลักการพัฒนาไว้
ดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การก ากับ มาตรฐาน องค์ ป ระกอบที่ 2 บัณ ฑิ ต องค์ ป ระกอบที่ 3 นั ก ศึ ก ษา องค์ ป ระกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสู ตรการเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตรครอบคลุมเรื่ องการส่ งเสริ ม พัฒนานักศึกษา
การวางระบบกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการ
คุมวิทยานิ พนธ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยั ของคณาจารย์ สื่ ออุปกรณ์
การเรี ยนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ การดาเนิ นการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่ งจะพิจารณาจากการมีงานทาหรื อประกอบอาชี พอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์
และเผยแพร่ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั องค์ประกอบที่ 3 การบริ การวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุ ง
ศิ ลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริ หารจัดการ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายในระดับ คณะให้ค รอบคลุ ม การด าเนิ น งานของคณะ เพื่ อ สนับ สนุ น การจัด การเรี ย นการสอนของแต่ ล ะ
หลักสู ตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริ การนักศึกษา การให้บริ การทางวิชาการ การวิจยั การบริ หาร
จัดการและการประเมินคุณภาพของคณะ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่
1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั องค์ประกอบที่ 3 การบริ การวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การบริ หารจัดการ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็ นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึ กษา ได้แก่ มาตรฐานด้ านศักยภาพและความพร้ อม
ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริ หารจัดการ มาตรฐานด้ านการ
ดาเนินการตามภารกิจของสถาบัน ประกอบด้วยด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจยั ด้านการให้บริ การทางวิชาการ
แก่สังคม ด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการดาเนิ นการของสถาบัน
เพื่ อสนับ สนุ นการจัดการเรี ยนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิ จของสถาบัน
รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม
อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในรอบใหม่ น้ ี จะมุ่งเน้นที่ การประกันคุ ณ ภาพ
การศึ กษาภายในระดับหลักสู ตรให้มีการดาเนิ นการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติ ดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ นงานของคณะและสถาบั น ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานและวิ สั ย ทั ศ น์
ที่ สถาบันอุดมศึ กษากาหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึ กษาได้อย่างมี คุณ ภาพ มี การควบคุ มคุ ณ ภาพในทุ ก
ขั้น ตอนของการผลิ ต บัณ ฑิ ต ในแต่ ละปี การศึ กษาโดยคณะกรรมการประจาหลักสู ต ร มี การตรวจสอบติ ด ตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจาคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปี การศึกษามีความ
เชื่ อมโยงกับระบบการประเมินคุ ณภาพภายนอกที่ จะมีการรับรองคุณภาพศึ กษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมิ น
คุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี การศึกษา เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ ในคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อนึ่ ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึ กษาได้ออกประกาศ เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการ
เลื อ กพัฒ นาระบบประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน โดยยึดหลักเสรี ภาพทางวิช าการ และความมี อิส ระในการ
ดาเนิ นการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษา
ของสถานศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาอย่างต่ อเนื่ อ ง สอดคล้องกับ บริ บ ทของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา และเป็ นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึ กษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องและเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของ
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สถาบัน อุด มศึ กษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา พ.ศ. 2553
อาจเป็ นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรื อเป็ นระบบที่เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ต้ งั แต่ระดับหลักสู ตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN-QA หรื อ ระบบ
EdPEx หรื อเป็ นระบบที่ สถาบันอุดมศึ กษาพัฒนาขึ้ นเอง จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่ งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2533

6.3 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปี การศึกษา 2557 – 2561)
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คื อ การวางแผน (Plan) การดาเนิ นงานและเก็บข้อมูล
(Do) การประเมิน คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุ ง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P
=
เริ่ มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ตน้ ปี การศึกษา โดยนาผลการประเมินปี ก่อน
หน้านี้ มาใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่มิถุนายน กรณี ใช้ระบบเปิ ด-ปิ ดภาคเรี ยนแบบเดิ ม
หรื อ ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม กรณี ใช้ระบบเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษาตามอาเซี ยน
D
=
ดาเนิ นงานและเก็บ ข้อมูลบันทึ กผลการด าเนิ นงานตั้งแต่ ต ้น ปี การศึ กษา คื อ เดื อนที่
1 – เดือนที่ 12 ของปี การศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปี ถัดไป หรื อ เดือนสิ งหาคม – กรกฎาคม ปี ถัดไป)
C/S =
ดาเนิ นการประเมินคุณภาพในระดับหลักสู ตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน
– สิ งหาคม หรื อ เดือนสิ งหาคม – ตุลาคม ของปี การศึกษาถัดไป
A
=
วางแผนปรั บ ปรุ งและด าเนิ น การปรั บ ปรุ งตามผลการประเมิ น โดยคณะกรรมการ
บริ หารระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนาข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุ งการดาเนิ นงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทา
แผนปฏิบตั ิการประปี และเสนอตั้งงบประมาณปี ถัดไป หรื อจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปี
หรื องบประมาณพิเศษก็ได้
วิธีการประกันคุณภาพภายใน กาหนดไว้ดงั นี้
1) สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี การศึกษาใหม่
2) สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดื อนตามตัวบ่ งชี้ ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ ให้มี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นประจาทุกปี ทั้งระดับหลักสู ตร คณะวิชา และสถาบัน
3) หลักสู ต รเตรี ยมการประเมิ น ตนเองระดับ หลัก สู ตรและจัด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองระดับ
หลักสู ตรผ่านระบบ CHE QA Online
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4) คณะหรื อหน่ วยงานเที ยบเท่านาผลการประเมิ นระดับหลักสู ตรมาจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ
5) คณะหรื อหน่ วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
หลักสู ตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
6) สถาบันนาผลการประเมินระดับหลักสู ตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองระดับสถาบัน
7) สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ หลักสู ตร
คณะวิชา พร้อมนาผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปี การศึกษาถัดไป
8) ผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึ กษานาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุ งการดาเนิ นงาน แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี และแผนกลยุทธ์
9) ส่ งรายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120
วันนับจากสิ้ นปี การศึกษา
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้อ งมี ก ารประเมิ น ตนเองตามตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์ก ารประกัน คุ ณ ภาพภายในทุ ก ปี
การศึ ก ษา ทั้งระดับ หลัก สู ต ร ระดับ คณะ และระดับ สถาบัน ตามล าดับ โดยสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเป็ นผู แ้ ต่ งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่ งผลการประเมินให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ )CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตร ชุ ด อาจ 1
ประเมินได้มากกว่าหนึ่ งหลักสู ตรหากเป็ นหลักสู ตรในสาขาวิชาเดี ยวกัน เช่ น หลักสู ตรสาขาวิชาเดี ยวกันทั้ง ใน
ระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ในกรณี ที่ตอ้ งการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พศ..2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร กาหนดไว้
ดังนี้
- ผูท้ รงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และ
อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
- ประธานกรรมการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็ นผูท้ ี่ข้ ึนทะเบียนผูป้ ระเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสู ตรของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสู ตร ของแต่ละระดับการศึกษาเป็ น
ดังนี้
- ระดับปริ ญญาตรี คณะกรรมการมี คุ ณ วุฒิ ป ริ ญญาโทขึ้ นไปหรื อดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ข้ ึนไป

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18
- ระดับปริ ญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับรอง
ศาสตราจารย์ข้ ึนไป
- ระดับปริ ญญาเอก คณะกรรมการมี คุณวุ ฒิปริ ญญาเอกหรื อดารงตาแหน่ งทางวิชาการ ระดับ
ศาสตราจารย์ข้ ึนไป
ในกรณี ที่ประสงค์นาผลการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ใน
การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บัติ ร าชการของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กาหนดไว้ดงั นี้
- ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของสถาบัน
- ประธานกรรมการประเมิ น ฯ เป็ นผู ป้ ระเมิ น จากภายนอกสถาบัน ที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- กรรมการ เป็ นผูป้ ระเมินจากภายนอกสถาบันที่ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูป้ ระเมินของ สกอ .
อย่างน้อยร้อยละ50 ส่ วนผูป้ ระเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูป้ ระเมินของ สกอหรื อที่ .
สถาบันจัดฝึ กอบรมให้โดยใช้หลักสู ตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็ นดังนี้
1. ประธานกรรมการ
- ผูท้ ี่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูบ้ ริ หารระดับคณบดี หรื อเที ยบเท่ าขึ้ นไป และมี ประสบการณ์ เป็ น ผูป้ ระเมิ น
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรื อเทียบเท่า หรื อ
- ผูท้ ี่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ข้ ึนไป และมีประสบการณ์เป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อ
- ผูท้ ี่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
2. กรรมการ
กรณี เป็ นอาจารย์ ต้องทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า -2 ปี
กรณี เป็ นฝ่ ายสนับสนุน ต้องทาหน้าที่ในระดับผูอ้ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว -ไม่นอ้ ยกว่า ปี 2
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนิ นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิ บตั ิตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิ ดเผยผล
การติ ดตามตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็ นไปตามข้อ แห่ งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 36
ศ..หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ2553
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นับตั้งแต่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย ได้ก่อตั้งโดยเริ่ มจากโรงเรี ยนฝึ กหัดครู ประกาศนี ยบัตรศึ กษา
เมื่ อปี พ.ศ. 2512 ต่ อมาได้พฒ
ั นาสู่ การเป็ นวิทยาลัยครู เชี ยงรายเมื่ อปี พ.ศ. 2516 และได้พ ฒ
ั นาการจัดการศึ กษามาโดย
ตลอด ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทาน ชื่ อว่า “สถาบันราชภัฏเชี ยงราย” แทนชื่ อวิทยาลัยครู เชี ยงรายเดิ ม เพื่ อให้
สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิ ต ต่อมาในวันที่ 14 มิ ถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเชี ยงรายได้รับการ
ยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ตั้งแต่วนั ที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็ นต้นมา
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมามหาวิ ท ยาลัย มุ่ งมั่น ที่ จะพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาควบคู่ ไ ปกับ
การพัฒนาท้องถิ่นเพื่ อพัฒ นาไปสู่ การ “เป็ นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการพัฒ นาท้องถิ่ น ที่ มีมาตรฐานของไทย
ภูมิภาค และนานาชาติ ” มหาวิทยาลัยมีหน่ วยงานที่ รับผิดชอบด้านการจัดการศึ กษาจานวน 15 หน่ วยงาน ได้แก่
คณะครุ ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก สานักวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ สานักวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิชานิ ติศาสตร์
สานักวิชาบริ หารรัฐกิจ สานักวิชาบัญชี สานักวิชาการท่องเที่ยว และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงรายมีการกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้นามาตรฐาน
และตัว บ่ งชี้ คุ ณ ภาพของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) เป็ นกรอบในการปฏิ บัติ ง านของ
มหาวิท ยาลัย และมอบหมายให้ค ณะ/หน่ วยงาน/ศู นย์/สานัก ด าเนิ นงานตามกลไกการประกันคุ ณ ภาพ โดยยึด
หลักการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ PDCA เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมีลกั ษณะดังนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็ นการประกันคุณภาพในระดับ คณะ ศูนย์/สานัก/กอง และ
หน่ วยงานเที ย บเท่ า เพื่ อ ให้เกิ ด การพัฒ นาคุ ณ ภาพอย่างต่ อเนื่ อง โดยเน้นการพัฒ นาคุ ณ ภาพเพื่ อเตรี ยมรั บการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็ นการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย และกลุ่มสาขาวิชา
(คณะ) จากสานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุณ ภาพการศึ กษาเพื่ อรั บรองมาตรฐานคุ ณ ภาพ รวมถึ งการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการจากสานักงาน ก.พ.ร
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1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายได้กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
1. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยเน้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบกลไกในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุ ณ ภาพเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารจัดการที่ ตอ้ งดาเนิ นการเพื่ อให้เกิ ดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. เร่ งรัดและพัฒนาให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ มีประสิ ทธิ ภาพสามารถใช้งานร่ วมกัน
ได้ทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการศึกษาจากผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั
ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัยอย่างต่ อเนื่ อ ง และนาผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษามาใช้ในการกาหนด
นโยบายและแผนงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร และ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการสร้างเครื อข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษา
6. ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น ให้มี ก ารน าข้อมู ล ข่ าวสาร และผลจากกิ จกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับทราบ

2. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่ อให้การดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง มหาวิทยาลัยได้กาหนด แนว
ทางการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. กาหนดให้มีองค์กร/หน่ วยงานที่ ทาหน้าที่ ดูแ ลและรั บผิด ชอบการด าเนิ นงานด้านการประกัน
คุณภาพทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานภายใน
2. กาหนดให้ทุกหน่ วยงานในมหาวิทยาลัยจัดตั้งระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับคณะ รวมถึงคณะกรรมการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในเพื่อดาเนิ นการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา
3. พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย และพร้อม
รับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
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4. พัฒนาระบบการวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุ งคุณภาพให้สามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ งกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
5. ส่ งเสริ มและสนับ สนุ น ในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ด ้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิท ยาลัยให้กบั บุ ค ลากร และนักศึ กษา เพื่ อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ มี ทักษะและมี ส่ วนร่ วมในการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
6. กาหนดให้มีมีกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพ โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกหน่วยงานเพื่อให้ทราบสถานภาพการดาเนิ นงาน อันจะนาไปสู่ การกาหนดแนวทางและพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
7. เร่ งรัดให้ทุกหน่วยงานเตรี ยมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจากองค์กรภายนอก
8. สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ทุกหน่วยงานมีฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาและให้เผยแพร่
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ สาธารณชน
9. ส่ งเสริ มให้มีเครื อข่ายความร่ วมมือเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ รวมถึงการตรวจประเมินคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก

3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงรายได้ดาเนิ นนโยบายการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใต้กรอบมาตรฐาน
คุ ณ ภาพระดับอุดมศึ กษา โดยเน้นระบบการควบคุ มคุ ณ ภาพ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการประเมิ นคุ ณ ภาพ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1) การควบคุมคุณภาพ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality Control) เป็ นการจัด ท ากิ จกรรมหรื อ การปฏิ บ ัติ การเพื่ อ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาที่มีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิโดยมีผบู ้ ริ หารทุกระดับและบุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง
ร่ ว มกันมีห น่ ว ยงานและบุค ลากรรับผิด ชอบการดาเนิ น การอย่า งต่อเนื่ องมีก ลไกการดาเนิ นงาน มี การกาหนด
มาตรฐานตัวบ่งชี้ คุณภาพ มีระบบฐานข้อมูลและเครื อข่ายข้อมูล มีการตรวจสอบติดตามผลและประเมินคุณภาพ มี
การรายงานผลและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหน่ วยงานอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/
สานัก/สถาบันและโปรแกรมวิชา ทั้งนี้ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิตและความคาดหวังของสังคม
2) การตรวจสอบคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เป็ นการตรวจสอบการดาเนิ นงานของระบบกลไก
การควบคุมคุณภาพที่ มหาวิทยาลัยจัดให้มีข้ ึ น เพื่อพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมคุณภาพ และมีการ
ดาเนินงานทาให้เป็ นที่เชื่อถือและยอมรับได้วา่ การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
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3) การประเมินคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็ นการประเมินผลการดาเนิ นงานในภาพรวม
ของหน่วยงานหลังจากที่ได้รับการใช้ระบบควบคุมคุณภาพแล้ว ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพมากน้อยเพียงใด
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสู งขึ้น
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะกรรมการของหมาวิทยาลัย
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

กาหนดนโยบาย/นาเกณฑ์มาตรฐานสู่ การปฏิบตั ิ

มอบหมายตัวบ่งชี้ตามโครงสร้าง

มาตรฐานและแผนการพัฒนา

ให้คณะ/หน่ วยงานสนับสนุนดาเนินการ

คุณภาพของมหาวิทยาลัย

ปรับปรุ ง

คู่มือและแผนปฏิบตั ิการ

อย่าง
ต่อเนื่อง

ปรับปรุ ง
การควบคุมคุณภาพ

คุณภาพ

การปฏิบตั ิตามแผน

การตรวจสอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ
ประเมินตนเอง/
ตรวจประเมินคุณภาพประจาปี

รายงานผลประเมินคุณภาพ
รายงานต่อหน่ วยงานต้นสังกัด
และสาธารณชนทราบ
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3.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงรายดาเนิ นงานตามข้อตอนการปฏิ บตั ิ งานและการขับเคลื่อนจากหน่ วยงาน
ต่างๆ ตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย เพื่อดาเนิ นนโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณ ภาพเป็ นหน่ วยงานที่ ขบั เคลื่ อนภารกิ จด้านการประกัน
คุณภาพตามนโนบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนงานด้าน
การประกันคุณภาพให้กบั หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
3. มี การแต่ งตั้งคณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพในระดับคณะ และแต่ งตั้งผูร้ ั บผิ ดชอบงานด้าน
ประกันคุณภาพของหน่ วยงาน เพื่อดาเนิ นการด้านการประกันคุณภาพในระดับคณะ/หน่ วยงานกาหนดมาตรฐาน
และตัวชี้วดั ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
4. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพและเอกสารการจัดการความรู ้ ให้กบั หน่วยงาน
5. แต่ งตั้งคณะกรรมการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในเพื่ อติ ดตามและตรวจสอบการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน
6. มีการวิเคราะห์ตนเองของหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดรายทางานการประเมินตนเอง
(SAR) ทั้งระดับคณะ และหน่วยงานสายสนับสนุน
7. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี การศึกษา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
8. การปรับปรุ งและการพัฒนาผลการดาเนินงานที่ยงั เป็ นจุดอ่อน
9. สร้างระบบฐานข้อมูลและติดตามผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
10. สร้ า งระบบติ ด ตามการด าเนิ น งานตามโครงการที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การประกัน คุ ณ ภาพอย่ า ง
สม่าเสมอ
11. สร้ า งระบบการสื่ อ สารข้อ มู ล ในหน่ วยงานย่ อ ยของมหาวิ ท ยาลัย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล
12. ถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ และน าไปสู่ ก ารวัด ผลผลิ ต และผลลัพ ธ์ เพื่ อ ท าการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ กษาในทุกขั้นตอน ในการมอบหมายความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
รวมถึงการรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่สามารถตรวจสอบได้โดยตัวชี้วิดที่ชดั เจน
13. การสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพกับหน่วยงานภายในและภายนอก
14. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประกันคุณภาพให้กบั หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง
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4. แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มหาวิทยาลัยวางแผนงานและเตรี ยมความพร้ อมด้านการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในประจาปี
มหาวิทยาลัย คณะ หลักสู ตร เก็บรวบรวมข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด ในระบบ QAS
2. มหาวิทยาลัยติ ดตามผลการดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพผ่านระบบ QAS เมื่อครบรอบ 6 เดื อน
และ 9 เดือน
3. ระดับหลักสู ตรเตรี ยมการประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสู ตรผ่านระบบ
CHE QA Online
4. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตร
5. คณะจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ผ่านระบบ CHE QA Online
6. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
7. มหาวิทยาลัยนาผลการประเมิ นระดับหลักสู ตร และระดับคณะ มาจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ระดับสถาบันผ่านระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินระดับหลักสู ตรและระดับคณะ
8. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันสถาบัน
9. ส่ งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบ CHE QA Online ให้กบั สกอ.
10. นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกระดับเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
11. ผูบ้ ริ หารนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยไปวางแผนปรับปรุ งการดาเนินงานประจาปี และแผนกลยุทธ์
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5. ตัวบ่ งชี้และค่ าเป้ าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชี ยงรายได้ดาเนิ นการด้านการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น 3 ระดับ การประเมิ น โดยตัว บ่ ง ชี้ ทั้ ง หมดอยู่ ภ ายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
ระดับการประเมิน
ระดับหลักสูตร
(14 ตัวบ่งชี้)

องค์ประกอบ
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลั ก สู ต ร การเรี ย นการ
สอน การประเมินผู้เรียน

ระดับคณะวิชา
(13 ตัวบ่งชี้)

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุ บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
ระดับสถาบัน
(13 ตัวบ่งชี้)

1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุ บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาเตรี
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 การบริหารของคณะวิชาเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และอัตลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาเตรี
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 การบริหารของคณะวิชาเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และอัตลักษณ์ของคณะ
5.2 ผลการบริหารงานของคณะวิชา
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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ค่ าเป้ าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ระดับหลักสู ตร
องค์ ประกอบ
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต

3. นักศึกษา

ตัวบ่ งชี้
1.1 การบริ หารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนด โดย สกอ.
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 (ระดับปริ ญญาตรี ) ร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้
งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.2 (ระดับปริ ญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่
2.2 (ระดับปริ ญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4. คุณภาพอาจารย์

4.1 การบริ หารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

5. หลักสูตร การเรี ยนการ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
สอน การประเมินผูเ้ รี ยน
5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอน
5.3 การประเมินผูเ้ รี ยน

6. สิ่ งสนับสนุนการ
เรี ยนรู้

5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้

เป้าหมายการดาเนินงาน
ผ่านมาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย 3.51
ร้อยละ 80
ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

ปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์
3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์
3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์
3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์
3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์
3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์
3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์
3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์
3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์
3 คะแนน
ร้อยละ 80
ปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์
3 คะแนน
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1. คณบดี
2. อาจารย์ประจา
หลักสูตร
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2. ระดับคณะ
องค์ ประกอบ
1 การผลิตบัณฑิต

2 การวิจยั

3 การบริ การวิชาการ
4 การทานุบารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม
5 การบริ หารจัดการ

ตัวบ่ งชี้
เป้าหมายการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้
1.1 ผลการบริ หารจัดการหลักสูตรโดยรวม
คะแนนเฉลี่ย 3.51
คณบดี
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ร้อยละ 20
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 20
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ไม่เกินร้อยละ 20
ประจา
1.5 การบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
6 ข้อ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
6 ข้อ
2.1 ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนางานวิจยั หรื อ
6 ข้อ
งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี = 40,000
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ = 30,000
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ = 20,000
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
= ร้อยละ 15
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ = ร้อยละ 10
3.1 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
6 ข้อ
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
6 ข้อ
5.1 การบริ ห ารของคณะเพื่ อการก ากับ ติ ดตามผลลัพ ธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสู ตร

7 ข้อ
5 ข้อ
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3. ระดับสถาบัน
องค์ ประกอบ
1 การผลิตบัณฑิต

2 การวิจยั

3 การบริ การวิชาการ
4 การทานุ บารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม
5 การบริ หารจัดการ

ตัวบ่ งชี้
1.1 ผลการบริ หารจัดการหลักสู ตรโดยรวม

1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.5 การบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2.1 ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จ ัย หรื อ งาน
สร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

เป้ าหมายการดาเนินงาน
คะแนนเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ 20
ร้อยละ 25
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
3.1 การบริ การวิชาการแก่สังคม

50,000 บาท
(ค่าเฉลี่ย 3.00)
ค่าเฉลี่ย 3.00
6 ข้อ

4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม

6 ข้อ

5.1 การบริ หารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม พันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
2. การกากับติดตามส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสู ตร สัดส่ วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์
บุคลากร การจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุม้ ค่าของการบริ หารหลักสู ตร ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นผลจากการวิเคราะห์
และระบุ ปั จ จัย เสี่ ยงที่ เกิ ด จากปั จ จัย ภายนอก หรื อ ปั จ จัย ที่ ไ ม่
สามารถควบคุ ม ได้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานตามพัน ธกิ จ ของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ ยงลดลงจากเดิม
4. บริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่
อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. การกากับติดตามส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ทุกหน่ วยงานในสถาบัน
มีการดาเนินการจัดการความรู ้ตามระบบ
6. การก ากับ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7. การกากับติดตามส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ทุกหน่ วยงานในสถาบัน
มี การด าเนิ น งานด้านการประกัน คุ ณ ภาพภายในตามระบบและ
กลไกที่ ส ถาบัน ก าหนด ประกอบด้วย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
5.2 ผลการบริ หารงานของคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสู ตร

7 ข้อ

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียน
2. บัณฑิตวิทยาลัย
กองบริ หารงานบุคคล
กองบริ หารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สานักการศึกษาต่อเนื่องและ
บริ การวิชาการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน
กองคลังและพัสดุ

กองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพ

กองกลาง
กองบริ หารงานบุคคล
กองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพ
กองบริ หารงานบุคคล
กองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพ

ค่าเฉลี่ย 3.51
5 ข้อ
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แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กิจกรรม

25…
ม.ค.-

ก.ย.

ต.ค.

25…
พ.ย.

ธ.ค. ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

ส.ค.
1. วางแผนงานและการเตรี ยมความพร้ อมการประกันคุณภาพ
1.1 จัดทาแบบฟอร์มสาหรับใช้ในการประเมิน
1.2 ประชุมชี้ แจงแนวทางการดาเนินงาน
1.3 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
2. หลักสูตรและคณะเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนผ่านระบบ QAS
3. ติดตามผลการดาเนินงานรอบ 6 และ 9 เดือน
4. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set
5. ระดับหลักสูตรจัดทา SAR
6. ตรวจประเมินระดับหลักสูตร
7. คณะนาผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทา SAR
8. ตรวจประเมินระดับคณะ
9. มหาวิทยาลัยจัดทา SAR
10. ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย
11. จัดส่งรายงานผลการประเมินระดับหลักสู ตร คณะ สถาบัน
ให้กบั สกอ. ผ่านระบบ CHE QA Online
12. นาผลการประเมินเข้าสภามหาวิทยาลัย
13. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุ งการ
ดาเนินงาน
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พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

31

บทที่ 3
นิยามศัพท์
การจั ด การความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึ ง การรวบรวมองค์ค วามรู ้ ที่ มี อ ยู่ ใ น
องค์กรซึ่ งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรื อเอกสาร มาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์สามารถเข้าถึง
ความรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองให้ เป็ นผู ้รู้ รวมทั้ ง ปฏิ บัติ ง านได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อัน จะน าส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ร
มีความสามารถในเชิงแข่งชันสู งสุ ด โดยที่ความรู ้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) เป็ น ความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรื อสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุ คคลในการทาความเข้าใจในสิ่ งต่ างๆ เป็ นความรู ้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูดหรื อ
ลายลักษณ์ อกั ษรได้โดยง่าย เช่ น ทักษะในการทางาน งานฝี มือ หรื อการคิ ดเชิ งวิเคราะห์ บางครั้ง จึ งเรี ยกว่าเป็ น
ความรู ้แบบนามธรรม
2. ความรู ้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ น ความรู ้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ
เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรี ยกว่าเป็ นความรู ้แบบรู ปธรรม
นพ.วิจารย์ พานิ ช ได้ให้ความหมายของคาว่า “การจัดการความรู ้” คือ เครื่ องมือเพื่อการบรรจุเป้ าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้ าหมายของงาน บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้ าหมาย
การพัฒ นาองค์ก รไปเป็ นองค์กรเรี ย นรู ้ และบรรลุ ค วามเป็ นชุ ม ชน เป็ นหมู่ ค ณะ ความเอื้ ออาทรระหว่างกัน
ในที่ทางาน
การจัดการความรู ้เป็ นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู ้ ได้แก่
(1) การกาหนดความรู ้ที่จาเป็ นหรื อสาคัญต่องานหรื อกิจกรรมของกลุ่มหรื อองค์กร
(2) การเสาะหาความรู ้ที่ตอ้ งการ
(3) การปรับปรุ ง ดัดแปลง หรื อสร้างความรู ้บางส่ วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู ้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์ จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู ้ มาแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ และสกัด
“ขุมความรู ้” ออกมาบันทึกไว้
(6) การจัดบันทึ ก “ขุมความรู ้ ” และ “แก่ นความรู ้” ส าหรั บไว้ใช้งาน และปรับปรุ งเป็ นชุ ดความรู ้ ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนิ นการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็ นเนื้อเดียวกัน ความรู ้ที่เกี่ยวข้องเป็ นทั้งความรู ้ที่ชดั แจ้งอยู่
ในรู ปของตัวหนังสื อหรื อรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทวั่ ไป (Explicit Knowledge) และความรู ้ฝังลึกอยูใ่ นสมอง (Tacit
Knowledge) ที่ อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่ อ ค่านิ ยม( อยู่ในสมอง (เหตุผล( และอยู่ในมือ และส่ วนอื่นๆ ของ
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ร่ างกาย (ทักษะในการปฏิบตั ิ( การจัดการความรู ้เป็ นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่ วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทาโดยคน
คนเดียว
การตีพิมพ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรื อระดับ
คณะ และต้อ งเป็ นผลงานที่ ผ่านการกลัน่ กรอง (Peer review) โดยมี บุค คลภายนอกสถาบัน ร่ วมเป็ นกรรมการ
พิจารณาด้วย
การทวนสอบ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
การทวนสอบ หมายถึง การดาเนิ นการหาหลักฐานที่ เป็ นหารสอบซ้ าด้วยวิธีการใดๆ เช่ น การสังเกต
การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่ อยืนยันพิ สูจน์ว่า สิ่ งที่ กาหนดขึ้ นนั้นได้มีการดาเนิ นการและ
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรื อสนับสนุ นว่า
นักศึ กษาทุ กคนมี ผลสัมฤทธิ์ การศึ กษาตรงตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างน้อย (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้( ซึ่ งอาจได้จากผลการประเมิ นข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ การให้
คะแนนตรงตามความจริ ง (การทวนสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้( การให้ขอ้ มูลย้อนกลับของผูส้ าเร็ จการศึกษา
การประสบความสาเร็ จในการทางานของผูส้ าเร็ จการศึ กษา การกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิตอ้ งให้แนวทางในการ
ทวนสอบที่ ส ถาบัน การศึ ก ษาสามารถเลื อ กใช้ หรื อ อาจก าหนดวิ ธีก ารทวนสอบร่ วมกัน เช่ น การสอบออก
(Exit Exam) โดยใช้ขอ้ สอบซึ่ งคณาจารย์สถาบันต่างๆ ในสาขาร่ วมกันจัดทา
ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย น (Learning Achievement) หมายถึ ง ผลการวัด การเปลี่ ย นแปลงและ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ในเนื้ อหาสาระที่เรี ยนมาแล้วว่าเกิดการเรี ยนรู ้เท่าใดมีความสามารถชนิ ดใด โดยสามารถ
วัดได้จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ ในลักษณะต่างๆ และการวัดผลตามสภาพจริ ง เพื่ อบอกถึ งคุ ณภาพการศึ กษา
ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สมพร เชื้ อพัน ธ์ (2547( สรุ ป ว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าคณิ ตศาสตร์ หมายถึ ง ความสามารถ
ความสาเร็ จและสมรรถภาพด้านต่างๆ ของผูเ้ รี ยนที่ได้จากการเรี ยนรู ้อนั เป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอน การฝึ กฝน
หรื อประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่ งสามารถวัดได้จาการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ
พิ มพันธ์ เดชะคุ ป ต์ และพเยาว์ ยินดี สุ ข (2548( กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหมายถึ งขนาดของ
ความสาเร็ จที่ได้จากกระบวนการเรี ยนการสอน
ปราณี กองจินดา (2549( กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถหรื อผลสาเร็ จที่ได้รับ
จากกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรี ยนรู ้ทางด้านพุทธิ พิสัย จิตพิสัย
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และทักษะพิสัย และยังได้จาแนกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอนที่
แตกต่างกัน
ดังนั้น จึงสรุ ปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรี ยนการสอนที่จะทาให้
นักเรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิ พิสัย ด้าน
จิตพิสยั และด้านทักษะพิสยั
การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หมายถึ ง การสอบ / ประเมิ นซ้ าว่านักศึ กษามี
ผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ หมายถึง การสอบ / ประเมินซ้ าว่าผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของ
นักศึ กษาเป็ นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ การประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาเป็ นการวัดผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาว่าได้พฒั นาการเรี ยนรู ้ได้ในระดับต่างๆ ที่ไม่ต่ากว่ามาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ การกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
จึงต้องให้แนวทางในการประเมิน ซึ่ งสอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ตามกลยุทธ์ที่ใช้และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
และแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาแต่ละคนได้
การทวนสอบกระบวนการประเมินการเรี ยนรู้ หมายถึง การสอบ / ประเมินซ้ าว่ากระบวนการประเมิน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
การเทียบเคียงผลการดาเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรี ยบเที ยบผลผลิต
บริ การและวิธีการปฏิ บตั ิกบั องค์กรที่ สามารถทาได้ดีกว่า เพื่อนาผลการเปรี ยบเที ยบมาใช้ในการปรับปรุ งองค์กร
ของตนเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบตั ิการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของสถาบัน (organizationwide goal) การบูรณาการที่มีประสิ ทธิ ผล เป็ นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่ งการ
ดาเนิ นการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดาเนิ นการมีความเชื่ อมโยงกันเป็ นหนึ่ งเดี ยว
อย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่ างประเทศ หมายถึง โครงการร่ วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
การเผยแพร่ ในระดั บนานาชาติ หมายถึ ง การเผยแพร่ ที่ เปิ ดกว้างส าหรั บ ทุ กประเทศ (อย่างน้อ ย 5
ประเทศที่ไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มอาเซี ยน(
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การเผยแพร่ ในระดับภู มิภาคอาเซี ยน หมายถึง การเผยแพร่ เฉพาะในกลุ่มอาเซี ยน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศนับ รวมประเทศไทยด้วย) และการให้ ค ะแนนตามแหล่ งเผยแพร่ ไม่ จ าเป็ นต้อ งไปแสดงใน
ต่างประเทศ
อาเซี ยน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรู ไน กัมพูชา อินโดนี เซี ย สปป.ลาว มาเลเซี ย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม
การเผยแพร่ ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิ การจัด ท ารายงานการประชุ ม หรื อคณะกรรมการจัด ประชุ ม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรื อ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ระดับ ปริ ญ ญาเอก หรื อผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่มีผลงานเป็ นที่ ยอมรั บในสาขาวิช านั้นๆ จากนอกสถาบัน
เจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผปู ้ ระเมินบทความที่ เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มา
จากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ ผลงานวิจัยในที่ประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึ ง การนาเสนอบทความวิจยั ในที่
ประชุ มวิช าการ และบทความฉบับสมบู ร ณ์ (Full paper) ได้รับ การตี พิ มพ์ในรายงานสื บ เนื่ องจากการประชุ ม
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิ การจัดทารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุ ม ประกอบด้วยศาสตราจารย์
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผปู ้ ระเมินบทความที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
และมีผปู ้ ระเมินบทความที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และ
รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
บทความในการประชุ ม วิ ช าการทั้งระดับ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ น าเสนอให้ ก องบรรณาธิ ก ารหรื อ
คณะกรรมการจัด ประชุ ม พิ จ ารณาคัด เลื อ ก ต้อ งเป็ นฉบับ สมบู ร ณ์ (Full Paper) และได้รั บ การตี พิ ม พ์ แ ล้ว
ซึ่ งสามารถอยูใ่ นรู ปแบบเอกสารหรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัย หมายถึ ง กระบวนการที่ มีระเบี ยบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปั ญ หา หรื อการเสาะ
แสวงหาความรู ้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิ ษฐ์คิดค้นที่ ผ่านกระบวนการศึ กษา ค้นคว้าหรื อทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล ตลอดจนสรุ ปผลอย่างมีระบบ
งานสร้ างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่ งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ทีมีความเป็ นนวัตกรรม
โดยมีการศึ กษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบที่ เหมาะสมตามประเภทของงานศิ ลปะซึ่ งมี แนวทางการทดลองหรื อการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็ นต้นแบบหรื อความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อนั ก่อให้เกิดคุณค่าทาง
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สุ นทรี ยแ์ ละคุณประโยชน์ที่เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาชี พตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซี ยน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์
สื่ อประสม สถาปั ตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิ ลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย
ดุ ริ ยางคศิ ลป์ นาฏยศิ ลป์ รวมทั้งการแสดงรู ปแบบต่ างๆ และ (3) วรรณศิ ลป์ (Literature) ซึ่ งประกอบด้วยบท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
แนวปฏิบัติที่ ดี หมายถึ ง วิธีปฏิ บัติ หรื อขั้นตอนการปฏิ บัติที่ท าให้สถาบันประสบความสาเร็ จ หรื อ
สู่ ความเป็ นเลิศตามเป้าหมาย เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการหรื อวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสาเร็ จปรากฏชัดเจน
โดยมีการสรุ ปวิธีปฏิบตั ิ หรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิ ตลอดจนความรู ้และประสบการณ์ บันทึกเป็ นเอกสาร เผยแพร่ ให้
หน่วยงานภายในหรื อภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ประสบการณ์ ด้ านการท าวิจั ย หมายถึ ง มี ป ระสบการณ์ ด ้านการท าวิจัย เป็ นผลส าเร็ จมาแล้วโดยมี
หลักฐานเป็ นผลงานที่ นาเสนอในที่ ประชุ มวิชาการที่ มีรายงานการประชุ ม (Proceeding) ที่ มีกรรมการภายนอก
มาร่ ว มกลัน่ กรอง (Peer Review) หรื อ ตี พิ ม พ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิ ม พ์ท างวิ ช าการที่ มี ก รรมการภายนอกร่ ว ม
กลัน่ กรอง (Peer Review) หรื อเป็ นผลงานที่เป็ นรู ปเล่มซึ่ งนาเสนอแหล่งทุนวิจยั หรื อนาเสนอผูว้ ่าจ้างในการทาวิจยั
นั้นๆ และเป็ นผลงานที่แหล่งทุนวิจยั หรื อผูว้ ่าจ้างวิจยั ได้ตรวจรับงานเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งเป็ นผลงานที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญาของอาจารย์ประจาหลักสู ตร โดยให้รายงานผลงานวิจยั ของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ทุ ก คนไว้ใ นเอกสารหลัก สู ต ร ทั้ ง นี้ การรายงายผลงานวิ จัย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ ห้ ร ายงานในลัก ษณะของการเขี ย น
บรรณานุ กรม หรื อการเขี ยนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคื อ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่ อผลงาน ปี ที่ พิมพ์และ
แหล่งที่พิมพ์ เผยแพร่ ผลงาน
ผลงานที่ได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั หรื อบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) หรื อวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.
ผลงานที่ได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึ ง บทความจากผลงานวิจยั หรื อ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการ
จั ด อั น ดั บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรื อฐานข้ อ มู ล ISI Web of Science
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) ห รื อ
ฐานข้อมูล Scopus หรื อวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ กกอ.
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แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทัว่ ไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็ นแผนที่ กาหนดทิ ศทาง
การพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่ งต้องมีการ
กาหนดตัว บ่ งชี้ ความส าเร็ จของแต่ ล ะกลยุท ธ์ แ ละค่ าเป้ า หมายของตัวบ่ งชี้ เพื่ อ วัด ระดับ ความส าเร็ จของการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรื อแผนปฏิบตั ิการประจาปี
แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน หมายถึ ง แผนระยะยาวที่ ระบุ ที่มาและใช้ไปของทรั พยากรทางการเงิ นของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนิ นการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไป
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ตอ้ งจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกล
ยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็ นเงินทุนที่ตอ้ งการใช้ ซึ่ งจะเป็ นความต้องการเงินทุน
ในระยะยาวเท่ากับเวลาที่ สถาบันใช้ในการดาเนิ นการให้กลยุทธ์น้ นั บังเกิ ดผล จากนั้นจึ งจะกาหนดให้เห็ นอย่าง
ชัดเจนถึ งที่ มาของเงิ นทุ นที่ ตอ้ งการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งทุ นใด เช่ น รายได้ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา
งบประมาณแผ่นดิ นหรื อเงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่ วยงาน เงิ นบริ จาคจากหน่ วยงานภายนอก
หรื อศิษย์เก่า หรื อสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็ น
มูลค่ า รวมทั้งมี การวิเคราะห์ ต ้นทุ นของการดาเนิ นงานด้วย เช่ น ต้นทุ นต่ อหน่ วยในการผลิ ตบัณ ฑิ ต ในแต่ ละ
หลักสู ตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี เป็ นแผน
ที่ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ ภาคปฏิ บัติ เพื่ อให้เกิ ดการดาเนิ นงานจริ งตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรื อ
กิ จกรรมต่ างๆ ที่ จะต้องด าเนิ นการในปี นั้นๆ เพื่ อให้บรรลุ เป้ าหมายตามแผนกลยุท ธ์ ตัวบ่ งชี้ ค วามส าเร็ จของ
โครงการหรื อกิจกรรม ค่าเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผูร้ ับผิดชอบหลักหรื อหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการดาเนินงาน รายละเอียดและทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการดาเนินโครงการที่ชดั เจน
พหุวทิ ยาการ หรื อ สหวิทยาการ หลักสู ตรพหุวทิ ยาการ
พหุ วิทยาการ (Multidisciplinary) หรื อ สหวิท ยาการ (Interdisciplinary) หมายถึ ง การใช้องค์ความรู ้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรื อหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจยั และสังเคราะห์ข้ ึนเป็ นองค์
ความรู ้ใหม่ และพัฒนาเป็ นศาสตร์ใหม่ข้ ึน
หลักสู ตรพหุ วิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึ ง วิธีการที่ นาเอาความรู ้หลายศาสตร์ หรื อหลายอนุ
ศาสตร์ เข้ามาใช้ในการเรี ยนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจยั จนกระทั้งผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาความรู ้
องค์ความรู ้เป็ นศาสตร์ใหม่ข้ ึนหรื อเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ ึน
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• ตัวอย่างหลักสู ตรที่ เป็ นพหุ วิทยาการ เช่ น วิศวกรรมชี วการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์ +แพทย์ศาสตร์ (
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+ วิทยาศาสตร์-เคมี)
• ตัวอย่างหลักสู ตรที่ไมใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ที่ มา : คณะอนุ กรรมการปรั บปรุ งเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึ กษา ในการประชุ มครั้ งที่
7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
พิชญพิจารณ์ (Peer Review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่ งสามารถให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรี ย นการสอนอย่างมี คุ ณ ภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนด โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อให้
ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึ ง ขึ้ นตอนการปฏิ บ ัติงานที่ มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่ อให้ได้ผ ล
ออกมาตามที่ตอ้ งการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทัว่ กันไม่ว่าจะอยู่ในรู ปของเอกสารหรื อ
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์หรื อโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่ งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่ งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรื อดาเนิ นอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรื อกลุ่มบุคคลเป็ นผูด้ าเนินงาน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์ กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรื อตาแหน่ งทางวิชาการที่ สัมพันธ์กบั ศาสตร์ ที่
เปิ ดสอน มิใช่ สัมพันธ์กบั รายวิชาที่ เปิ ดสอนในหลักสู ตร เช่ น เป็ นศาสตร์ ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education)
เดี ย วกัน ตาม ISCED 2013 (กกอ. ในการประชุ ม ครั้ งที่ 12/2554 เมื่ อ 17 พฤศจิ ก ายน 2554 หนังสื อ เวี ย นที่ ศธ
0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554(
หน่ วยงานหรื อองค์ กรระดับชาติ หมายถึ ง หน่ วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรื อเที ยบเท่ าขึ้ นไป
(เช่ น ระดับจังหวัด) หรื อรัฐวิสาหกิ จ หรื อองค์การมหาชน หรื อบริ ษทั มหาชนที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
หรื อองค์กรกลางระดับชาติท้ งั ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล 1 หมายถึ ง การปกครอง การบริ หาร การจัด การ การควบคุ ม ดู แลกิ จการต่ างๆ ให้
เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่ งสามารถนาไปใช้ได้ท้ งั ภาครัฐและเอกชน
ธรรมที่ ใช้ในการบริ หารนี้ มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคื อ หาได้มีความหมายเพี ยงหลักธรรมทางศาสนา
1

ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.(
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

38
เท่ านั้น แต่ รวมถึ งศี ลธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความถู กต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ งวิญ ญู ช นพึ งมี แ ละพึ ง
ประพฤติปฏิบตั ิ อาทิ ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ การปราศจาการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็ นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรั บใช้
ในภาครัฐมี 10 องค์ ประกอบ ดังนี2้
1) หลักประสิ ทธิ ภาพ (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตั ิราชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของ
แผนการปฏิ บ ัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาด าเนิ นการ รวมถึ งสามารถเที ยบเคี ยงกับ ส่ วนราชการหรื อ
หน่ วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตั ิงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิ บตั ิราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ที่ชดั เจน มีกระบวนการปฏิบตั ิงาน
และระบบงานที่เป็ นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และเป็ นระบบ
2) หลัก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) คื อ การบริ ห ารราชการตามแนวทางการก ากับ ดู แ ลที่ ดี ที่ มี ก าร
ออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยใช้เทคนิ คและเครื่ องมือการบริ หารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คื อ การให้บริ การที่ สามารถดาเนิ นการได้ภายใจระยะเวลาที่
กาหนด และสร้างความเชื่ อมัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรื อความต้องการของประชาชน
ผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) คื อ การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บัติ ห น้าที่ และ
ผลงานต่อเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่ สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่ งใส (Transparency) คื อ กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้ แจงได้เมื่อมี ขอ้
สงสัยและสามารถเข้าถึ งข้อ มู ลข่ าวสารอัน ไม่ ต ้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู ้ ทุ ก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) คือ กระบวนการที่ขา้ ราชการ ประชาชน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่ วมในการรับรู ้ เรี ยนรู ้ ทาความเข้าใจ ร่ วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปั ญหา หรื อ ประเด็นที่
สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่ วมคิดแนวทาง ร่ วมการแก้ไขปั ญหา ร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ และร่ วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุน้ ส่ วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คื อ การถ่ายโอนอานาจการตัดสิ นใจ ทรั พ ยากร และ
ภารกิจจากส่ วนราชการส่ วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น( และภาคประชาชน
ดาเนิ นการแทนโดยมี อิส ระตามสมควร รวมถึ งการมอบอานาจและความรั บ ผิ ดชอบในการตัด สิ น ใจและการ
2

ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance
Rating)” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.(
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ดาเนิ นการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย การปรับปรุ งกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่ วนราชการ
8) หลักนิ ติธรรม (Rule of Law) คื อ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อบังคับในการบริ หาร
ราชการด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และคานึงถึงสิ ทธิ เสรี ภาพของผูม้ ีส่วนส่ วนเสี ย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คื อ การได้รับการปฏิ บตั ิ และได้รับบริ การอย่างเท่าเที ยมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรื อหญิง ถิ่นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึ กอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คื อ การหาข้อตกลงทัว่ ไปภายในกลุ่มผูม้ ี ส่วนได้ส่วน
เสี ยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสี ยประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่ งต้องไม่มีขอ้ คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ โดย
ฉันทามติไม่จาเป็ นต้องหมายความว่าเป็ นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่ งจะมีตาแหน่ งทางวิชาการที่ ประกอบด้วย อาจารย์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาจารย์ ประจา หมายถึง บุ คลากรในสถาบันอุดมศึ กษาที่ มีหน้าที่ หลักทางด้านการสอน และการวิจยั
และปฏิ บัติ ห น้าที่ เต็ม เวลาตามภาระงานที่ รับ ผิ ด ชอบในหลัก สู ตรที่ เปิ ดสอน (มิ ใช่ เต็ มเวลาตามเวลาท าการ)
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง แนวทางการบริ การเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็ นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้หน่ วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่ มี
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่นอ้ ยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ ชัดเจน
ไม่น้อยกว่าหน้าที่ ของอาจารย์ประจาตามที่ กาหนดตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง แนวทางการบริ การ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ให้นบั ระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี ที่
ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน

คิดเป็ น 1 คน

6 เดือนขึ้นไปแต่ไมถึง 9 เดือน

คิดเป็ น 0.5 คน

น้อยกว่า 6 เดือน

ไมสามารถนามานับได้
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อาจารย์ ประจาหลักสู ตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่ มีภาระหน้าที่ ในการบริ หารหลักสู ตรและ
จัดการเรี ยนการสอน โดยวางแผน ติ ดตาม ทบทวนการดาเนิ นงานหลักสู ตร และปฏิ บตั ิ งานประจาหลักสู ตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสู ตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
และทุ กคนเป็ นอาจารย์ป ระจาเกิ นกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดี ยวกันไม่ ได้ ยกเว้น อาจารย์ประจาหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาโท และเอกในสาขาวิชาเดี ยวกันได้ หรื อเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรในหลักสู ตรพหุ วิทยาการได้อีก 1
หลักสู ตร โดยต้องเป็ นหลักสู ตรที่ ตรงหรื อสัมพันธ์กบั หลักสู ตรที่ ได้ประจาอยู่แล้ว (กกอ. ในการประชุ มครั้งที่
2/2549 วัน ที่ 2 กุ ม ภาพัน ธ์ 2549) ทั้ง นี้ อาจารย์แ ต่ ล ะท่ า นจะเป็ นอาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รได้ม ากที่ สุ ด เพี ย ง 2
หลักสู ตร
หากมี การเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสู ตร ขอให้เสนอโดยดาเนิ นการเช่ นเดี ยวกับการนาเสนอ
หลักสู ตรปรั บปรุ งเล็กน้อย โดยนาเสนอต่ อสภาสถาบันเพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ หรื อให้ความเห็ นชอบ และเสนอให้
สกอ.รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
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บทที่ 4
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตร
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บณ
ั ฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ และเป็ นบัณฑิตที่ มีคุณภาพการดาเนิ นงาน
และการบริ หารงานระดับหลักสู ตรถือว่าสาคัญที่ สุด ซึ่ งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในระดับ
หลักสู ตร ซึ่ งมีหลักการดังต่อไปนี้
1. การประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ระดับหลักสู ตร เป็ นการประกันคุณภาพการจัดการศึ กษาว่า
หลักสู ตรได้ดาเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสู ตรการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผูเ้ รี ยน และสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ระดับหลักสู ตร ให้เชื่ อมโยงกับตัวบ่งชี้ การดาเนิ นการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ซึ่ ง สกอ. ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่ หลักสู ตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง แนว
ทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร เป็ นข้อมูลพื้นฐานในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้ เชิ งปริ มาณในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับคุณวุฒิ ตาแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สาหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินในลักษณะ
ของพิ ชญพิ จารย์ (peer review) ซึ่ งจะมี รายละเอี ยดของคาถามที่ จะเป็ นแนวทางให้แก่ผูป้ ระเมิ นเพื่ อให้สามารถ
นาไปพิ จารณาตามบริ บ ทของสถาบั นได้ และได้กาหนดแนวทางในการให้ค ะแนนในแต่ ละระดับส าหรั บ ผู ้
ประเมินและผูร้ ับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึ กษาสามารถจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร โดยมี
การดาเนิ นงานได้ตามมาตรฐานเที ยบเคี ยงกับมาตรฐานของ สกอ. ทั้งนี้ ทุ กระบบต้องได้รับการเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา (กกอ.) และให้มีการจัดส่ งผลการประเมิ นพร้ อมข้อมูลพื้ นฐานให้กบั สกอ. เพื่ อ
เผยแพร่ ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดับ หลักสู ตรที่ เที ยบเคี ยงได้ เช่ น ผลการ
ประเมินหลักสู ตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสู ตรวิชาชี พที่ ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชี พระดับ
นานาชาติ เช่ น AACSB (ส าหรั บ หลั ก สู ตรทางด้ า นบริ หารธุ รกิ จ ) ABET (ส าหรั บ หลั ก สู ตรทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์) และหลักสู ตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็ นประจาและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร
องค์ ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้
1.1 การบริ ห ารจัด การหลัก สู ต รตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ตรที่ ก าหนด
โดย สกอ.

2. บัณฑิต

2 .1 คุ ณ ภ าพ บั ณ ฑิ ต ต าม ก ร อ บ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรื อผลงานวิจยั ของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษา

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4. อาจารย์

4.1 การบริ หารและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

อธิบายกระบวนการหรื อแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกีย่ วข้ อง
- ผลการบริ หารจัด การหลัก สู ตรตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสู ตร
ปริ ญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ
- ผลประเมิ น คุ ณ ภาพบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ (โดยผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต/ผูม้ ีส่ วนได้
ส่ วนเสี ย)
- ผลบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระ
- ผลงานของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท/เอกที่ ตี พิ ม พ์แ ละหรื อ
เผยแพร่
- การรับนักศึกษา
- การเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
- การควบคุมการดูแลให้คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
- การควบคุ ม ดู แ ลการให้ ค าปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริ มสร้างทักษะการ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
- อัตราการคงอยูข่ องนักศึกษา
- อัตราการสาเร็ จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรี ยนของนักศึกษา
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสู ตร
- การบริ หารอาจารย์
- การส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสู ตรปริ ญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร
- อัตราการคงอยูข่ องอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
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องค์ ประกอบในการ
ตัวบ่ งชี้
ประกันคุณภาพหลักสู ตร
5. หลักสู ตร การเรี ยน การ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสู ตร
สอน การประเมินผูเ้ รี ยน

อธิบายกระบวนการหรื อแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกีย่ วข้ อง
- หลัก คิ ด ในการออกแบบหลัก สู ต ร ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ในการ
พัฒนาหลักสู ตรและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
- การปรับ ปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
- การพิจาณาอนุ มตั ิ หัวข้อวิท ยานิ พนธ์และสารนิ พนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ผู ้ ส อ น แ ล ะ - การพิจารณากาหนดผูส้ อน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 และ
มคอ. 4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกากับกระบวนการเรี ยนการสอน
- การจัด การเรี ยนการสอนที่ มี ก ารฝึ กปฏิ บ ัติ ใ นระดับ
ปริ ญญาตรี
- การบู ร ณาการพัน ธกิ จต่ างๆ กับ การเรี ยนการสอน ใน
ระดับปริ ญญาตรี
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิ พนธ์และ
การค้ น คว้า อิ ส ระ และการตี พิ ม พ์ ผ ลงานในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมินผูเ้ รี ยน
- การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
- การก ากับ การประเมิ น การจัด การเรี ย นการสอน และ
ประเมินหลักสู ตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)
- การประเมิ น วิ ท ยานิ พนธ์ แ ละสารนิ พนธ์ ใ นระดั บ
บัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการด าเนิ นงานตามกรอบ - ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
มาตรฐานคุณวุฒ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ

6. สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้

6.1 สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้

- ระบบการดาเนิ น งานของภาควิช า/คณะ/สถาบัน โดยมี
ส่ วนร่ วมของอาจารย์ป ระจ าหลัก สู ตร เพื่ อ ให้ มี สิ่ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่
- จานวนสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
- กระบวนการปรับปรุ งตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
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องค์ ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสาคัญประการหนึ่ งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึ กษาที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึ กษาแห่ งชาติ
โดยคานึ งถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้ จดั ทามาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อส่ งเสริ มให้สถาบันอุดมศึกษาได้พฒั นาด้านวิชาการและ
วิชาชี พ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน
และได้ ป ระกาศใช้ เ กณ ฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตรระดั บ ต่ า งๆ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อง ซึ่ งปั จจุ บ ั น ได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐาน
วิชาการและวิชาชี พ เป็ นส่ วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่
เปิ ดดาเนิ นการหลักสู ตรใหม่หรื อหลักสู ตรปรับปรุ งล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร พ.ศ. 2548 เป็ นหลักในการ
พัฒนาหลักสู ตรและดาเนินการให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรดังกล่าว
ในการควบคุมกากับมาตรฐาน จะพิ จารณาจากการบริ หารจัดการหลักสู ตรทุกหลักสู ตรให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรดังกล่าว โดยหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี จะพิจารณา
ตามเกณฑ์ดงั กล่าว 3 ประเด็น และหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดงั กล่าว 11 ประเด็น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริ หารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่กาหนดโดย สกอ.
เกณฑ์ การประเมิน

ตรี

โท

1. จ าน วน อาจารย์ ป ระจ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน และเป็ นอาจารย์
หลักสู ตร
ประจาเกิ น กว่า 1 หลักสู ตรไม่ได้ และ
ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จัด
การศึกษาตามหลักสู ตรนั้น

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็ นอาจารย์ประจา
เกิ น กว่ า 1 หลัก สู ต รไม่ ไ ด้ และประจ า
หลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึ กษา
ตามหลักสู ตรนั้น

เอก

หมายเหตุ

ไม่ น้อ ยกว่า 5 คน และเป็ นอาจารย์ป ระจา บัน ทึ ก ข้อ ความที่ ศธ 0506 (2)/ว569
เกิ น กว่ า 1 หลั ก สู ตรไม่ ไ ด้ และประจ า ลว. 18 เม.ย. 2549 กาหนดว่า
หลัก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จัด การศึ ก ษา  อาจารย์ประจาสามารถเป็ นอาจารย์
ตามหลักสู ตรนั้น
ประหลักสู ตรที่ เป็ นหลักสู ตรพหุ
วิทยาการ(Multidisciplinary) ได้อี ก
1 หลักสู ตร โดยต้องเป็ นหลักสู ตรที่
ตรงหรื อสั มพันธ์กับหลักสู ตรที่ ได้
ประจาอยูแ่ ล้ว
 อาจารย์ป ระจาหลัก สู ต รในระดับ
บัณฑิ ตศึกษา สามารถเป็ นอาจารย์
ประจาหลักสู ตรในระดับปริ ญญา
เอกหรื อ ปริ ญ ญาโทในสาขาวิช า
เดียวกันได้อีก หลักสู ตร 1
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลง
วันที่ 11 มี.ค. 2557 กาหนดว่า
 กรณี หลักสู ตรปริ ญญาตรี ที่มีแขนง
วิชา/กลุ่ มวิชาชี พ ก าหนดให้ต้อ งมี
อาจารย์ประจาหลักสู ตรจานวนไม่
น้ อ ยกว่ า 3 คน ให้ ค รบทุ ก แขนง
วิชา /กลุ่ มวิชาของหลักสู ตร โดยมี
คุ ณ วุฒิ ครอบคลุ มแขนงวิชา/กลุ่ ม
วิชาที่เปิ ดสอน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตรี

2. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ คุณ วุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ า
ประจาหลักสู ตร
หรื อ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการไม่ ต่ า
กว่าผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ ตรง
หรื อ สั ม พัน ธ์ กับ สาขาวิช าที่ เปิ ดสอน
อย่างน้อย 2 คน
3. คุ ณ สมบั ติ ของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร

4. คุ ณ สมบั ติ ของอาจารย์
ผูส้ อน

โท

เอก

มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ นอาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบ
ห ลั ก สู ต ร ห รื อ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห รื อ อ า จ า ร ย์ ผู ้ ส อ บ
วิทยานิพนธ์ หรื ออาจารย์ผสู ้ อน

มี คุ ณ ส มบั ติ เป็ น อาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอ บ
หลักสู ตร หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
หรื ออาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิ พนธ์ หรื อาจารย์
ผูส้ อน

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
หรื อดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ ึนไป
ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพัน ธ์
กันจานวนอย่างน้อย 3 คน

คุณ วุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่ า

1. อาจารย์ ป ระจ าห รื อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญญาโท
หรื อ ดารงตาแหน่ งทางวิช าการไม่ต่ากว่า
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ดา้ นการสอน และ
3. มี ป ระสบการณ์ ในการท าวิจัยที่ ไม่ ใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา

หรื อดารงตาแหน่ ง ศาสตราจารย์ข้ ึน ไป ใน
สาขาวิช านั้น หรื อ สาขาวิชาที่สัม พัน ธ์กัน
จานวน อย่างน้อย 3 คน
1. อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
สถาบัน มี คุ ณ วุฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อ ด ารง
ต าแ ห น่ งท างวิ ช าก าร ไ ม่ ต่ าก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ดา้ นการสอน และ
3. มี ป ระสบการณ์ ในการท าวิจัยที่ ไม่ ใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หมายเหตุ

หลั ก สู ตรป ริ ญ ญ าโท ตามบั น ทึ ก
ข้อความที่ ศธ 0504(4)/ว867 ลงวันที่
18 ก.ค. 2555 กาหนดว่า ให้อาจารย์ที่มี
คุณ วุฒิ ระดับปริ ญญาเอกเป็ นอาจารย์
ผูส้ อนในหลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาโท
ได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจยั หลังจาก
ส า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง นี้ ภ า ย ใ น
ระยะเวลา 2 ปี นั บ จากวัน ที่ เริ่ ม สอน
จะต้องมีผลงานวิจยั จึงจะสามารถเป็ น
อาจารย์ผู ้ส อนในระดับ ปริ ญญาเอก
และเป็ นอาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ตร
อาจารย์ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และ
อาจารย์ผูส้ อบวิท ยานิ พ นธ์ ใ นระดับ
ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกได้
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5. คุ ณ สมบัติ ข องอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ ป รึ กษาการค้น คว้า
อิสระ

ตรี

โท

เอก

หมายเหตุ

1. เป็ นอาจารย์ป ระจาที่ มี คุณ วุ ฒิป ริ ญ ญา
เอกหรื อดารงตาแหน่ งทาง วิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้น
หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และ
2. มีป ระสบการณ์ในการทาวิจยั ที่ ไม่ใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ ปริ ญญา

1. เป็ นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการไม่ ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิ ช านั้ นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ ปริ ญญา

- ก า ร พ ิจ า ร ณ า ก ร ณ ี อ า จ า ร ย์
เกษี ยณ อายุง าน ห รื อลาอ อก จาก
ราชการ ดังนี้
1) หลักสู ตรสามารถจ้างอาจารย์ ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ซึ่ ง เกษียณอายุ
งานหรื อ ลาออกจากราชการ กลับ เข้า
มาท างานแบบเต็มเวลาหรื อ บางเวลา
ได้ โ ดยใช้ ร ะบบการจ้ า งพนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย คื อ มี สั ญ ญาจ้า งที่ ใ ห้
ค่ าตอบแทนเป็ นรายเดื อ น และมี การ
ก าห น ดภาระงาน ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิ บ ัติหน้าที่
เป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม อาจารย์ผสู ้ อบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผสู ้ อนได้
2. “อาจารย์เกษี ยณอายุงาน” สามารถ
ป ฏ ิบ ตั ิห น้ าที่ อ าจาร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิท ยานิ พ นธ์ ห ลัก ได้ ต่ อ ไป จนนิ สิ ต
ส าเร็ จการศึก ษา หากนัก ศึ ก ษาได้รั บ
อนุ มตั ิ โครงร่ างวิท ยานิ พนธ์ก่อ นการ
เกษียณอายุ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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6. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

ตรี

โท

เอก

หมายเหตุ

1. เป็ นอาจารย์ป ระจ าหรื อ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อดารง
ต าแห น่ งท างวิ ช าการไม่ ต่ าก ว่ า รอ ง
ศ าส ตราจารย์ ใ น ส าข าวิ ช านั้ น ห รื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และ
2. มีป ระสบการณ์ในการท าวิจยั ที่ ไม่ใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ ปริ ญญา

1. เป็ นอาจารย์ป ระจ าหรื อผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกที่ มีคุ ณ วุฒิ ปริ ญ ญาเอกหรื อ ด ารง
ต าแ ห น่ งท างวิ ช าก ารไ ม่ ต่ าก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชา
ที่ สัมพันธ์กนั และ
2. มี ป ระสบการณ์ใ นการท าวิจัย ที่ ไมใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา

แน วท างบ ริ ห ารเก ณ ฑ์ ม าต รฐาน
หลัก สู ต รระดับ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548
ข้ อ 7.6 ผู ้ เชี่ ย วชาญ เฉพาะห มายถึ ง
บุ คลากรที่ มี ความรู ้ ค วาม เชี่ ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปิ ดสอน เป็ นอย่างดี ซึ่ งอาจ
เป็ นบุคลากรที่ไม่อยูใ่ นสายวิชาการหรื อ
เป็ น ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดย
ไม่ ต้ อ ง พิ จารณ าด า้ น คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ
ต าแห น่ งท างวิ ช าการ ผู ้ เชี่ ย วชาญ
เฉ พ าะที ่จ ะเป็ น อาจารย ท์ ี ่ป รึ ก ษ า
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลัก ต้ อ งเป็ นบุ ค ลากร
ป ร ะ จ าใ น ส ถ า บั น เท่ า นั้ น ส่ ว น
ผู ้เชี่ ย วชาญเฉพาะที่ จ ะเป็ นอาจารย์ที่
ป รึ กษ าวิ ท ยานิ พ น ธ์ ร่ วม อาจเป็ น
บุ คค ลาก รป ระจ าใน ส ถาบั น ห รื อ
ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภายนอกสถาบั น ที่ มี
ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็ น
ที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน หรื อระดับ
กระทรวงหรื อ วงการวิช าชี พ ด้า นนั้น
เที ย บได้ไม่ต่ ากว่า ระดับ 9 ขึ้ นไป ตาม
หลัก เกณฑ์ แ ละ วิ ธี ก ารที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรื อนและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกาหนด

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตรี

โท

เอก

หมายเหตุ
ในกรณี ห ลัก สู ต รปริ ญ ญาเอกไม่ มี
อาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ วม
อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ หรื อ อาจารย์
ผู ้ ส อน ที่ ได้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญ าเอก
หรื อไม่เป็ นผูด้ ารง ตาแหน่งทางวิชาการ
ตั้ งแต่ ร อง ศาสตราจารย์ ขึ ้ น ไปใน
สาขาวิชาที่ เปิ ดสอน สถาบันอุดมศึกษา
อาจ แต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทน
เป็ นกรณี ๆ ไป โดยความเห็ นชอบ ของ
สภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา และ ต้อ งแจ้ง
คณ ะก ร ร มก าร ก าร อุ ด ม ศึ ก ษ าให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย

7. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์
ผูส้ อบวิทยานิพนธ์

1. อ าจารย์ ป ระจ าแ ล ะผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่ มี คุ ณ วุฒิ ป ริ ญ ญาเอก
หรื อเที ย บเท่า หรื อ ด ารงต าแหน่ งทาง
วิช าการไม่ ต่ ากว่า รองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิช านั้นหรื อสาขาวิชาที่ สัมพัน ธ์กนั
และ
2. มีป ระสบการณ์ ในการท าวิจัยที่ ไ มใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา

1. อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
หรื อ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการไม่ ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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8. การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงาน
ของผูส้ าเร็ จการศึกษา

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิท ยานิ พนธ์แ ละ การค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ตรี

โท

เอก

หมายเหตุ

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้องเป็ นรายงานสื บเนื่ องฉบับเต็ม ในการ
ประชุ ม ทางวิช าการ (proceedings) หรื อ
วารสารหรื อ สิ่ งพิ ม พ์ วิ ช าการซึ่ งอยู่ใ น
รู ปแบบ เอกสารหรื อ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์

วารสารหรื อสิ่ งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่น กรอง (peer review)
ซึ่ งอ ยู่ ใ น รู ป แ บ บ เอ ก ส าร ห รื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์

วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ซึ่ ง เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
สิ่ งประดิษฐ์ การจดทะเบียน สิ ทธิบตั ร
หรื ออนุสิทธิบตั รสามารถ ทดแทนการ
ตี พิ ม พ์ใ นวารสาร หรื อสิ่ งพิ ม พ์ท าง
วิชาการได้ โดยพิจารณาจากปี ที่ได้รับ
สิ ทธิ บตั ร หรื อ อนุ สิ ทธิ บตั ร ไมใช่ ปี ที่
ขอจด
- ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง
เกณ ฑ์ มาตรฐาน หลั ก สู ตรระดั บ
บัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 กาหนด
ว่า อาจารย์ประจา 1 คนให้ เป็ นอาจารย์
ที่ปรึ กษาได้ไม่เกิ น 5 คน หากหลักสู ตร
ใดมีอาจารย์ประจาที่มีศกั ยภาพพร้อมที่
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่ ทั้ งนี้ ต้ อ งไม่ เกิ น 10 ค น เพื่ อ
สนั บสนุ นนั กวิจัยที่ มี ศักยภาพสู งที่ มี
ความพร้ อมทางด้ า นทุ นวิ จั ย และ
เครื่ องมื อวิ จั ย รวมทั้ งผู ้ ที่ ด าเนิ น
โครงการวิจัยขนาดใหญ่ อย่าง ต่ อเนื่ อง
ในการผลิตผลงาน

วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน

วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน

การค้ นคว้ าอิสระ
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน

หากเป็ นที่ ป รึ กษาทั้ง 2 ประเภทให้
เที ย บ สั ด ส่ ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่ ท า
วิ ท ยานิ พ น ธ์ 1 ค น เที ย บ เท่ ากั บ
นักศึกษาที่คน้ คว้าอิสระ 3 คน
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เกณฑ์ การประเมิน

ตรี

โท

1 0 . อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้น คว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มี
ผลงานวิจยั อย่างต่ อเนื่ อง และ
สม่าเสมอ
11. การปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตร ต้องไม่เกิน 5 ปี
ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (จะต้องปรั บปรุ งให้เสร็ จและ อนุ มตั ิ /
ใ ห้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า
มหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อให้หลักสู ตร
ใช้งานในปี ที่ 6)
ห มายเห ตุ ส าห รั บ ห ลั ก สู ตร 5 ปี
ประกาศใช้ในปี ที่ 7 หรื อ หลักสู ตร 6
ปี ประกาศใช้ในปี ที่ 8)
รวม
เกณฑ์ 3 ข้ อ

เอก

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่ องในรอบ 5 ปี โดยนับ ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่ องในรอบ 5 ปี โดยนับ
รวมปี ที่ประเมิน
รวมปี ที่ประเมิน

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรั บ ปรุ งให้เสร็ จและอนุ มตั ิ / ให้
ความเห็ น ชอบโดยสภามหาวิ ท ยาลั ย /
สถาบัน เพื่อให้หลักสู ตรใช้งานในปี ที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้อ งปรั บ ปรุ งให้ เสร็ จ และอนุ ม ัติ / ให้
ความเห็ นชอบ โดยส ภามหาวิ ท ยาลั ย /
สถาบัน เพื่อให้หลักสู ตรใช้งานในปี ที่ 6)

เกณฑ์ 11 ข้ อ

เกณฑ์ 11 ข้ อ
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หมายเหตุ
เป็ นเจตนารมย์ที่ ป ระสงค์ ใ ห้ มี ก าร
พัฒนางานวิจยั อย่าสม่าเสมอ
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เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมิน
ตามตัวบ่งชี้น้ ีจะต้องเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุ ด
ผลการประเมินตัวบ่ งชี้ ที่ 1.1 กาหนดไว้ว่า “ผ่าน”และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ ง ถือว่าหลักสู ตร
ไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็ น “ไม่ผา่ น” (คะแนนเป็ น ศูนย์)
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ ละรายตัวบ่ งชี้
1. เอกสารหลักสู ตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสื อนาที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสู ตร (ถามี)
3. กรณี ที่หลักสู ตรยังไมได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสื อนาส่ ง สกอ. หรื อหนังสื อส่ งคนจาก สกอ. และ
รายงานการประชุมสภาที่อนุมตั ิ/ให้ความเห็นชอบหลักสู ตร
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องค์ ประกอบที่ 2 บัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ในวิชาการและวิชาชี พ มีคุณลักษณะตามหลักสู ตรที่กาหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการ
ดารงชี วิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ขทั้งทางร่ างกายและจิตใจ มีความสานึ กและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
สกอ. ในฐานที่ เป็ นหน่ วยงานในการกากับและส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของสถาบันอุดมศึ กษา ได้จดั ทา
มาตรฐานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต เช่ น เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต ร กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ เพื่ อมุ่งเน้นเป้ าหมายการจัดการศึ กษาที่ ผลการเรี ยนรู ้ของนักศึ กษา ซึ่ งเป็ นการประกัน
คุ ณ ภาพบัณ ฑิ ตที่ ได้รับ คุ ณ วุฒิ แต่ ละคุ ณ วุฒิ และสื่ อสารให้สังคม ชุ มชน รวมทั้งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องต่ างๆ ได้
เชื่อมัน่ ถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ในแต่ละหลักสู ตร
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะหลัก สู ต รจะสะท้ อ นไปที่ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ การมีงานทา และคุณภาพผลงานวิจยั ของนักศึกษา
และผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปี การศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การได้งานทาหรื อผลงานวิจยั ของผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- ผลงานของนักศึ กษาและผูส้ าเร็ จการศึ กษาในระดับ ปริ ญญาโทที่ ได้รับการตี พิ มพ์
หรื อเผยแพร่
- ผลงานของนักศึ กษาและผูส้ าเร็ จการศึ กษาในระดับ ปริ ญญาเอกที่ ได้รับการตี พิมพ์
หรื อเผยแพร่
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2 .1

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ

ชนิดของตัวบ่ งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education:
TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามที่ หลักสู ตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ งครอบคลุมผลการ
เรี ย นรู ้ อ ย่ างน้อย 5 ด้านคื อ 1) ด้านคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม 2) ด้านความรู ้ 3) ด้า นทัก ษะทางปั ญ ญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้น้ ีจะเป็ นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เกณฑ์ การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สู ตรคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ข้ อมูลประกอบ
จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจะต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้ อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่ งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
บัณฑิตปริ ญญาตรี ที่สาเร็ จศึ กษาในหลักสู ตรภาคปกติ ภาคพิ เศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ ได้
งานทาหรื อมี กิจการของตนเองที่ มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ สาเร็ จการศึ กษาเมื่ อเที ยบกับ
บัณ ฑิ ตที่ สาเร็ จการศึ กษาในปี การศึ กษานั้น การนับการมีงานทานับกรณี การทางานสุ จริ ตทุกประเภทที่ สามารถ
สร้ างรายได้เข้ามาเป็ นประจาเพื่ อเลี้ ยงชี พ ตนเองได้ การค านวณร้ อยละของผูม้ ี งานทาของผูส้ าเร็ จการศึ กษาที่
ลงทะเบียนเรี ยนในภาคพิเศษหรื อภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผูท้ ี่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็ จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์ การประเมิน
โดยการแปลงค่ าร้อยละของบัณ ฑิ ตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชี พอิ สระภายใน 1 ปี เป็ น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สู ตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสู ตร
จานวนบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

x 100

การคานวณค่าร้อยละนี้ ไม่นาบัณฑิ ตที่ ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิ ตที่ มีงานทาแล้วแต่
ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี
100

x5

หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท)

ผลงานของนักศึ กษาและผู้สาเร็ จการศึ กษาในระดับปริ ญญาโทที่ได้ รับการตีพิมพ์
หรื อเผยแพร่

ชนิดของตัวบ่ งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาโทจะต้อ งมี การค้นคว้า คิ ด อย่างเป็ นระบบ วิ จัยเพื่ อหาค าตอบที่ มี ค วาม
น่าเชื่ อถือ ผูส้ าเร็ จการศึกษาจะต้องประมวลความรู ้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู ้อย่าง
เป็ นระบบและสามารถนาเผยแพร่ ให้เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้ น้ ี จะเป็ นการประเมินคุณภาพของผลงาน
ของผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาโท
เกณฑ์ การประเมิน
โดยการแปลงค่ าร้ อ ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ ตีพิ มพ์เผยแพร่ ต่อผูส้ าเร็ จการศึ กษาเป็ น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สู ตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อผูส้ าเร็ จการศึกษา ตามสู ตร
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ของนักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ต่อผูส้ าเร็ จ
การศึกษา
40

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

x5

57
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่ านา้ หนัก
0.10
0.20
0.40

ค่ านา้ หนัก

ระดับคุณภาพ

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรื อในวารสารทางวิ ช าการระดับ ชาติ ที่ไ ม่ อยู่ใ นฐานข้อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่ สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุ มตั ิ
และจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิ บตั ร
ระดับคุณภาพ

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความที่ ตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่ อยู่ในฐานข้อมู ลตามประกาศ
ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึ กษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสาร
ทางวิช าการส าหรั บการเผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการ พ.ศ. 2556 แต่ ส ถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ อ อกประกาศ (ซึ่ งไม่ อ ยู่ ใ น Beall’s list) หรื อตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิ ทธิ บตั ร
การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุ มวิชาการต้องส่ งเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตี พิมพ์ตอ้ งตีพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ซ่ ึ งสามารถอยู่ในรู ปแบบ
เอกสาร หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้
0.60
0.80

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์ ดังนี้
ค่ านา้ หนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรื อผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซี ยนนานาชาติ/
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่นอ้ ยกว่า คน 3โดย
มีบุคคลภายนอกสถาบันร่ วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ:
1. ผลงานวิจยั ที่ มีชื่อนักศึ กษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่ งชี้ น้ ี แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่ งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษาให้นบั ผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี การประเมิน
นั้นๆ
3. ในกรณี ที่ไม่มีผสู ้ าเร็ จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้น้ ี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก)

ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกที่ได้ รับการตีพิมพ์
หรื อเผยแพร่

ชนิดของตัวบ่ งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การศึกษาในระดับปริ ญญาเอกเป็ นการศึกษาในระดับสู งจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็ นระบบ วิจยั เพื่อหา
ประเด็นความรู ้ใหม่ที่มีความน่าเชื่ อถือ เป็ นประโยชน์ ผูส้ าเร็ จการศึกษาจะต้องประมวลความรู ้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถในการใช้ความรู ้อย่างเป็ นระบบและสามารถนาเผยแพร่ ให้เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้ น้ ี จะ
เป็ นการประเมินคุณภาพของผลงานของผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก
เกณฑ์ การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อผูส้ าเร็ จการศึกษาเป็ นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สู ตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อผูส้ าเร็ จการศึกษา ตามสู ตร
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ของนักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ต่อผูส้ าเร็ จ
การศึกษา
80

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

x5

60
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่ านา้ หนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการระดับ ชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ในฐานข้อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและ
จัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิ บตั ร
0.60
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความที่ ตี พิ มพ์ในวารสารวิ ช าการระดับ นานาชาติ ที่ไ ม่ อยู่ในฐานข้อมู ลตามประกาศ
ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุ มตั ิ และจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่ ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรื อตี พิมพ์ในวารสารวิ ชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่า ด้วยหลัก เกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิ ทธิ บตั ร
การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุ มวิชาการต้องส่ งเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตี พิมพ์ตอ้ งตีพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ซ่ ึ งสามารถอยู่ในรู ปแบบ
เอกสาร หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์ ดังนี้
ค่ านา้ หนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้ า งสรรค์ ที่ มี ก ารเผยแพร่ สู่ สาธารณะในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง หรื อผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซี ยนนานาชาติ/
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่นอ้ ยกว่า คน โดย 3
มีบุคคลภายนอกสถาบันร่ วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ:
1. ผลงานวิจยั ที่ มีชื่อนักศึ กษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่ งชี้ น้ ี แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่ งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษาให้นบั ผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี การประเมิน
นั้นๆ
3. ในกรณี ที่ไม่มีผสู ้ าเร็ จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้น้ ี
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องค์ ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความสาเร็ จของการจัดการศึ กษาขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่ ง คื อ นักศึ กษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึ กษา ต้องให้ความสาคัญกับการรับหรื อคัดเลือกนักศึ กษาเข้าศึ กษาในหลักสู ตร ซึ่ งต้องเป็ นระบบที่ สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรี ยนในหลักสู ตรจนสาเร็ จการศึกษา และการส่ งเสริ มพัฒนา
นัก ศึ กษาให้มีค วามพร้ อ มทางการเรี ย น และมี กิจกรรมการพัฒ นาในรู ป แบบต่ าง ๆ เพื่ อ ให้นักศึ กษามี ค วามรู ้
ความสามารถตามหลักสู ตร มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และสาหรับหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษามีทกั ษะ
การวิจยั ที่สามารถสร้างองค์ความรู ้ได้
ทักษะที่ จาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาหลัก (core
subject) (2) กลุ่มทักษะชี วิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม (learning and
innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี ((information, media, and technology skills)
ทักษะสาคัญที่คนส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก คือ
1) กลุ่ ม ทัก ษะการเรี ย นรู ้ แ ละนวัต กรรม ได้แ ก่ (1) การคิ ด เชิ งวิ พ ากษ์แ ละการแก้ปั ญ หา (critical
thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (creativity and innovation) (3) การสื่ อสารและ
ความร่ วมมือกัน (communication and collaboration)
2) กลุ่ ม ทั ก ษ ะส ารส น เท ศ สื่ อ แ ล ะเท ค โน โล ยี (information, media and technology skills)
ประกอบด้วย การรู ้สารสนเทศ (information literacy) การรู ้สื่อ (media literacy) และ การรู ้ ICT (ICT literacy) และ
3) กลุ่มทักษะชี วิตและอาชี พ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ
ยื ด หยุ่ น (flexibility and adaptability) ความคิ ด ริ เริ่ ม และการเรี ย นรู ้ ไ ด้ด ้ว ยตนเอง (initiative and self-direction)
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถ
ผลิ ต ผลงาน (accountability and productivity) ความเป็ นผู ้น าและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (leadership and social
responsibility
การประกันคุณภาพหลักสู ตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา
การส่ งเสริ มและพัฒ นานักศึ กษา และผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้ นกับนักศึ กษา ภายใต้กระบวนการดาเนิ นการดังกล่าว จะ
พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดงั ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1

การรับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
คุณสมบัติของนักศึ กษาที่ รับเข้าศึ กษาในหลักสู ตรเป็ นปั จจัยพื้ นฐานของความสาเร็ จ แต่ ละหลักสู ตรจะมี
แนวคิ ดปรัชญาในการออกแบบหลักสู ตร ซึ่ งจาเป็ นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึ กษาที่ สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติ ข องหลักสู ตร การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัด เลื อกต้องมี ค วามโปร่ งใส ชัด เจน และสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสู ตร มีเครื่ องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรื อวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้
นักศึ กษาที่ มีความพร้ อมทางปั ญ ญา สุ ข ภาพกายและจิ ต ความมุ่ งมัน่ ที่ จะเรี ยน และมี เวลาเรี ยนเพี ยงพอ เพื่ อให้
สามารถสาเร็ จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด
ในการรายงานการดาเนิ นงานตามตัวบ่ งชี้ น้ ี ให้อธิ บายกระบวนการหรื อแสดงผลการดาเนิ นงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมิ นเพื่ อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนิ นงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้ได้นกั ศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรี ยนในหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน
0
1
 ไม่มีระบบ  มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีการนา
 ไม่มี
ระบบกลไก
แนวคิดใน
ไปสู่การ
การกากับ
ปฏิบตั ิ/
ติดตาม
ดาเนินงาน
และ
ปรับปรุ ง
 ไม่มีขอ้ มูล
หลักฐาน

2
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุ ง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีนาระบบกลไกไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุ งเห็น
ชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
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5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุ งเห็น
ชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยนื ยัน
และกรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็ นแนวปฏิบตั ิที่
ดีได้ชดั เจน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2

การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ในช่ วงปี แรกของการศึ กษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู ้พ้ืนฐานหรื อการเตรี ยมความพร้อมทางการ
เรี ยนแก่นกั ศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุ ข อัตราการลาออกกลางคัน
น้อ ย ในระหว่างการศึ กษามี การจัด กิ จกรรมการพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถในรู ป แบบต่ าง ๆ ทั้งกิ จกรรมใน
ห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน มีกิจกรรมเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองดีที่มีจิตสานึ กสาธารณะ มีการวางระบบการ
ดูแลให้คาปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ (ระดับปริ ญญาตรี โท และเอก) ระบบการป้ องกันหรื อการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงของนักศึ กษา เพื่ อให้สามารถสาเร็ จการศึ กษาได้ตามระยะเวลาที่ หลักสู ตรกาหนด รวมทั้งการ
ส่ งเสริ มการเผยแพร่ ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ น้ ี ให้อธิ บายกระบวนการหรื อแสดงผลการดาเนิ นงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การควบคุมการดูแลให้คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนวแก่นกั ศึกษาปริ ญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แก่บณ
ั ฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ในการประเมิ นเพื่ อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิ จารณาในภาพรวมของผลการด าเนิ น งาน
ทั้งหมด ที่ทาให้ได้นกั ศึกษาเรี ยนอย่างมีความสุ ข และมีทกั ษะที่จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
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เกณฑ์ การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุ ง
 ไม่มีขอ้ มูล
หลักฐาน

1
2
 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
 มีการนาระบบ
ระบบกลไก
กลไกไปสู่ การ
ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
ปฏิบตั ิ/
 มีการประเมิน
ดาเนินงาน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุ ง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุ งเห็น
ชัดเจนเป็ น
รู ปธรรม
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5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุ งเห็นชัดเจน
เป็ นรู ปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยนื ยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีได้
ชัดเจน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่ งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทาให้นกั ศึกษามีความพร้อมทางการเรี ยน มีอตั ราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสู ตรสู ง อัตราการสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรสู ง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสู ตร และผลการจัดการ
ข้อร้องเรี ยนของนักศึกษา
ในการรายงานการดาเนิ น งานตามตัวบ่ งชี้ น้ ี ให้อธิ บายกระบวนการหรื อแสดงผลการดาเนิ นงานใน
ประเด็นต่อไปนี้
- การคงอยู่
- การสาเร็ จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรี ยนของนักศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
0
 ไม่มีการ
รายงาน
ผลการ
ดาเนินงาน

1
2
 มีการรายงานผล  มีการายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ในบางเรื่ อง
ครบทุกเรื่ องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้

3
 มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุก
เรื่ องตามคาอธิบาย
ในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนิ นงานที่ดีข้ ึนใน
บางเรื่ อง

4
 มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
ครบทุกเรื่ องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน
ในทุกเรื่ อง
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5
 มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุก
เรื่ องตามคาอธิบาย
ในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนิ นงานที่ดีข้ ึนใน
ทุกเรื่ อง
 มีผลการดาเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียง
กับหลักสู ตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยนื ยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิ บายว่าเป็ น
ผลการดาเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริ ง
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องค์ ประกอบที่ 4 อาจารย์
อาจารย์เป็ นปั จจัยป้ อนที่ สาคัญของการผลิ ตบัณ ฑิ ต ผูเ้ กี่ ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการ
บริ หารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริ บท ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสู ตร และมีการส่ งเสริ มให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิ บตั ิ งานตาม
วิชาชี พ ผูบ้ ริ หารต้องมีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิ จกรรมการดาเนิ นงาน ตลอดจนการกากับดูแล
และการพัฒ นาคุ ณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณ ภาพอาจารย์ เป็ นการดาเนิ นงานเพื่ อให้ได้อาจารย์ที่ มี
คุ ณ สมบัติ ท้ ั ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพที่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รที่ ก าหนดโดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพฒั นาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อให้อตั รากาลังอาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่ รับเข้าในหลักสู ตร มีจานวนอาจารย์ที่มีความรู ้
ความเชี่ ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสู ตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่ มดาเนินการตั้งแต่การบริ หารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดงั ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริ หารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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68
ตัวบ่ งชี้ที่ 4. 1

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การบริ หารและพัฒ นาอาจารย์ เริ่ มต้นตั้งแต่ ระบบการรั บอาจารย์ ใหม่ ต้องกาหนดเกณฑ์คุ ณ สมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริ บท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสู ตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสม โปร่ งใส นอกจากนี้ ตอ้ งมีระบบการบริ หารอาจารย์ โดยการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติท้ งั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณ
และทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ในการรายงานการดาเนิ นงานตามตัวบ่ งชี้ น้ ี ให้อธิ บายกระบวนการหรื อแสดงผลการดาเนิ นงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสู ตร
- ระบบการบริ หารอาจารย์
- ระบบการส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์
ในการประเมิ นเพื่ อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนิ นงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้หลักสู ตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการเป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง และมีการส่ งเสริ มให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถของอาจารย์เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสู ตร
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เกณฑ์ การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุ ง
 ไม่มีขอ้ มูล
หลักฐาน

1
2
 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
 มีการนาระบบ
ระบบกลไก
กลไกไปสู่ การ
ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
ปฏิบตั ิ/
 มีการประเมิน
ดาเนินงาน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุ ง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุ งเห็น
ชัดเจนเป็ น
รู ปธรรม
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5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุ งเห็นชัดเจน
เป็ นรู ปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยนื ยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีได้
ชัดเจน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2

คุณภาพอาจารย์

ชนิดของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ตอ้ งทาให้อาจารย์ในหลักสู ตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทา
ให้อาจารย์มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิ ดให้บริ การ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้น้ ีจะประกอบด้วย
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสู ตรปริ ญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรื อนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร
1) ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
การศึ กษาระดับอุดมศึกษาถือเป็ นการศึกษาระดับสู งสุ ดที่ตอ้ งการบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถและ
ความลุ่ ม ลึ ก ทางวิ ช าการ เพื่ อ ปฏิ บัติ พ ัน ธกิ จส าคัญ ของสถาบัน ในการผลิ ต บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู ้ ดังนั้นหลักสู ตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
รั บ ปริ ญ ญาเอกที่ ต รงหรื อสั มพัน ธ์ กับ หลักสู ต รที่ เปิ ดสอนในสั ด ส่ วนที่ เหมาะสมกับ พัน ธกิ จหรื อจุ ด เน้น ของ
หลักสู ตรนั้นๆ
เกณฑ์ การประเมิน
โดยการแปลค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
ขึ้นไป
หลักสู ตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60
ขึ้นไป
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
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สู ตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก ตามสู ตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาหนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ
คุณวุฒิปริ ญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรื อเที ยบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิ จารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิ การ กรณี ที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็ จการศึกษาภายในรอบปี การศึ กษา
นั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริ ญญาเอกได้สาหรับกรณี ที่บางสาขาวิชาชี พมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า
ทั้งนี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึ กษาถือเป็ นขุมปั ญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อ งส่ งเสริ มให้อาจารย์ใน
สถาบันทาการศึกษาวิจยั เพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู ้ในศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาไปใช้ใน
การเรี ยนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่ งทางวิชาการเป็ นสิ่ งสะท้อนการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกันที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสู ตรระดับปริญญาโท
ค่ าร้ อยละของอาจารย์ประจ าหลักสู ตรที่ ด ารงต าแหน่ งผู ้ช่ วยศาสตราจารย์์ รองศาสตราจารย์แ ละ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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หลักสู ตรระดับปริญญาเอก
ค่ าร้ อยละของอาจารย์ป ระจ าหลักสู ตรที่ ด ารงต าแหน่ งผู ้ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สู ตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสู ตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

x5

3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ผลงานวิชาการเป็ นข้อมูลที่ สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสู ตรได้สร้างสรรค์ข้ ึนเพื่ อ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่ อง เป็ นผลงานที่ มีคุณค่า สมควร
ส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั เชิ งวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยูใ่ นรู ป
ของบทความวิจยั หรื อบทความวิชาการที่ ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการระดับชาติ หรื อระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิ บตั รหรื อสิ ทธิ บตั ร
หรื อเป็ นผลงานวิชาการรับใช้สงั คมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรื อองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนิ นการ ตาราหรื อหนังสื อที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์ การประเมิน
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี
ค่ าร้ อยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนักของผลงานวิช าการของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ กาหนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสู ตรระดับปริญญาโท
ค่ าร้ อยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนักของผลงานวิช าการของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ กาหนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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หลักสู ตรระดับปริญญาเอก
ค่ าร้ อยละของผลรวมถ่ วงน้ าหนักของผลงานวิช าการของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ กาหนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สู ตรคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร ตามสู ตร
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่ านา้ หนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจยั หรื อบทความวิช าการฉบับสมบู ร ณ์ ที่ ตีพิ มพ์ในรายงานสื บ เนื่ องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติ หรื อในวารสารทางวิชาการระดับชาติ ที่ไม่ อยู่ในฐานข้อมู ล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึ กษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิ จารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุ มตั ิ และจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิ บตั ร
0.60
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ว ย
หลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยู่ใน Beall’s
list) หรื อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความวิ จัย หรื อ บทความวิ ช าการฉบับ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการร ะดับ
นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้อ มู ล ระดับ นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึ กษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิ ทธิ บตั ร
- ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมที่ผา่ นการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรื อหนังสื อหรื องานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ตาราหรื อหนังสื อหรื องานแปลที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
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การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุ มวิชาการต้องส่ งเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตี พิมพ์ตอ้ งตีพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ซ่ ึ งสามารถอยู่ในรู ปแบบ
เอกสาร หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์ ดังนี้
ค่ านา้ หนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรื อผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซี ยน / นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดย
มีบุคคลภายนอกสถาบันร่ วมพิจารณาด้วย
4) จานวนบทความของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรปริญญาเอกที่ได้ รับการอ้ างอิงในฐานข้ อมูลของ TCI หรื อ
SCOPUS ต่ อจานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
หลักสู ตรในระดับปริ ญญาเอกถือได้ว่าเป็ นหลักสู ตรสู งสุ ดของสถาบันการศึกษา เป็ นหลักสู ตรที่ สาคัญ
และเน้นการสร้างองค์ความรู ้ใหม่เพื่ อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอาจารย์ประจาหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาเอกจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อหลักสู ตรนั้นๆ
บทความวิจยั และบทความวิชาการ หรื อ Review Article ของอาจารย์ประจาหลักสู ตรปริ ญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิ ง ย่อมแสดงให้เห็ นว่าอาจารย์ประจาหลักสู ตรปริ ญญาเอกมี ความสามารถในการทาวิจยั มีผลงานที่ ได้รับการ
ตี พิ มพ์ในวารสารระดับชาติ หรื อนานาชาติ และบทความที่ ตีพิ มพ์ได้รับการอ้างอิ ง แสดงให้เห็ นว่ามี การนาไปใช้
ประโยชน์และเป็ นฐานในการพัฒนางานวิจยั ใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้ น จานวนบทความของอาจารย์ประจา
หลักสู ตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสู ตรเป็ นผูท้ ี่มีผลงานและได้รับการยอมรับใน
วงวิชาการนั้นๆ
การคานวณตัวบ่งชี้น้ ี ให้เปรี ยบเทียบจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการ
อ้างอิ งตนเอง ที่ เป็ นผลงานของอาจารย์ประจาหลักสู ตร ที่ ตีพิ มพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ หรื อระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาหลักสู ตรปริ ญญาเอกนั้น โดยนาเสนอในรู ปสัดส่ วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการดาเนิ นงาน 5
ปี ย้อนหลังตามปี ปฏิทิน ซึ่ งนับรวมปี ที่ประเมิน
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เกณฑ์ การประเมิน
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อัตราส่ วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่กาหนดให้เป็ นคะแนน
เต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
อัตราส่ วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่กาหนดให้เป็ นคะแนน
เต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
อัตราส่ วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่กาหนดให้เป็ นคะแนน
เต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
สู ตรการคานวณ
1. อัตราส่ วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสู ตร ตามสู ตร
อัตราส่ วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
ต่ออาจารย์ประจาหลักสู ตร

=

จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร

2. แปลงค่าที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

อัตราส่ วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสู ตร
อัตราส่ วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสู ตรที่ได้คะแนนเต็มเท่ากับ 5
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ตัวอย่ างการหาอัตราส่ วนจานวนบทความที่ได้ รับการอ้ างอิงต่ อจานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ถ้าอาจารย์ป ระจาหลักสู ต รระดับปริ ญ ญาเอกของหลักสู ตรหนึ่ ง ในกลุ่ มสาขาวิช าวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีจานวน 5 คน โดยอาจารย์ท้ งั 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจยั หรื อ Review article ในฐานข้อมูล TCI
และ Scopus ในปี พ.ศ. 2552 – 2556 (ค .ศ . 2009 - 2013) ซึ่ งด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ของ
หลักสู ตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็ นดังนี้
- จานวนบทความที่ ตี พิ มพ์ข องอาจารย์ ทั้ง 5 คน ในฐานข้อมู ล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2009 – 2013
เท่ากับ 15 บทความ และจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ
- ในจานวนนี้ มี บทความ 8 บทความในฐานข้อมู ล Scopus ที่ มีการอ้า งอิ ง อย่างน้อย 1 ครั้ ง และมี
บทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
ดังนั้น อัตราส่ วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร =
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรทั้งหมด
นามาคานวณคะแนน =

2.0
5
2.5

=

8+2
5

=

= 4.0 คะแนน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10
5

=

2.0

78
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.3

ผลที่เกิดกับอาจารย์

ชนิดของตัวบ่ งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนาไปสู่ การมีอตั รากาลังอาจารย์ให้มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสู ตร อัตราคงอยูข่ องอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริ หารหลักสู ตร
ในรายงานการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ น้ ี ให้อธิ บายกระบวนการหรื อแสดงผลการดาเนิ นงานในประเด็น
ต่อไปนี้
- การคงอยูข่ องอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
เกณฑ์ การประเมิน
0
 ไม่มีการ
รายงาน
ผลการ
ดาเนินงาน

1
2
 มีการรายงานผล  มีการายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ในบางเรื่ อง
ครบทุกเรื่ องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้

3
 มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุก
เรื่ องตามคาอธิบาย
ในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนิ นงานที่ดีข้ ึนใน
บางเรื่ อง

4
 มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
ครบทุกเรื่ องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน
ในทุกเรื่ อง
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5
 มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุก
เรื่ องตามคาอธิบาย
ในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนิ นงานที่ดีข้ ึนใน
ทุกเรื่ อง
 มีผลการดาเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียง
กับหลักสู ตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยนื ยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิ บายว่าเป็ น
ผลการดาเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริ ง
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องค์ ประกอบที่ 5 หลักสู ตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
แม้ทุ ก หลักสู ต รที่ ส ถาบัน การศึ ก ษาเปิ ดสอนต้อ งผ่ านการรั บ รองจากส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุ งทุก 5 ปี แต่ผบู ้ ริ หารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริ หาร
จัดการ 3 ด้านที่สาคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสู ตร (2) การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการเรี ยนการสอน
(3) การประเมินผูเ้ รี ยน ระบบประกันคุณภาพในการดาเนินการหลักสู ตร ประกอบด้วย หลักสู ตร การเรี ยนการสอน
และการประเมินผูเ้ รี ยน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
กาหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทนั สมัย ก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิท ยาการที่ เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผูส้ อนและอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งต้องเป็ นบุ คคลที่ มี
ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็ นสาคัญ และส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสู ตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดงั ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสู ตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1

สาระของรายวิชาในหลักสู ตร

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
แม้ทุกหลักสู ตรที่ สถาบันการศึ กษาเปิ ดให้บริ การต้องผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุ งทุก 5 ปี แต่ผบู ้ ริ หารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทนั สมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริ หารจัดการการเปิ ดรายวิชา
ต่ า ง ๆ ทั้ง วิ ช าบัง คับ และวิ ช าเลื อ ก ที่ เน้ น นั ก ศึ ก ษาเป็ นส าคัญ โดยสนองความต้อ งการของนัก ศึ ก ษา และ
ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจยั และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ในการรายงานการดาเนิ นงานตามตัวบ่ งชี้ น้ ี ให้อธิ บายกระบวนการหรื อแสดงผลการดาเนิ นงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การออกแบบหลักสู ตร และสาระรายวิชาในหลักสู ตร
- การปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ในการประเมิ นเพื่ อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิ จารณาในภาพรวมของผลการด าเนิ น งาน
ทั้งหมด ที่ ทาให้หลักสู ตรมี ความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ
เกณฑ์ การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุ ง
 ไม่มีขอ้ มูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน

2
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุ ง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุ งเห็น
ชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
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5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุ ง
เห็นชัดเจนเป็ น
รู ปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยนื ยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็ น
แนวปฏิบตั ิที่ดีได้
ชัดเจน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
หลักสู ตรต้องให้ความสาคัญกับการวางระบบผูส้ อนในแต่ละรายวิชา โดยคานึ งถึงความรู ้ความสามารถและ
ความเชี่ ย วชาญในวิ ช าที่ ส อน และเป็ นความรู ้ ที่ ทัน สมัย ของอาจารย์ที่ ม อบหมายให้ ส อนในวิช านั้น ๆ เพื่ อ ให้
นักศึ กษาได้รั บ ความรู ้ ป ระสบการณ์ และได้รั บ การพัฒ นาความสามารถจากผูร้ ู ้ จริ ง ส าหรั บ หลัก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึ กษา ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดหัวข้อวิทยานิ พนธ์ การกาหนดอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ การ
ค้นคว้าอิ ส ระที่ เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิ พนธ์ การค้นคว้าอิ สระ และลักษณะของนักศึ กษา ให้นักศึ กษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ การค้นคว้าอิ ส ระต้องสามารถให้
คาปรึ กษาวิทยานิ พนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทาวิทยานิ พนธ์ การค้นคว้าอิสระ
การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั จนสาเร็ จการศึกษา
กระบวนการเรี ย นการสอนส าหรั บ ยุค ศตวรรษที่ 21 ต้อ งเน้น การพัฒ นานัก ศึ กษาให้ มีค วามรู ้ ต าม
โครงสร้างหลักสู ตรที่กาหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริ ยธรรม ทักษะการเรี ยนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ ทักษะการ
ทางานแบบมีส่วนร่ วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดู แลสุ ขภาพ ฯลฯ การเรี ยนการ
สอนสมัยใหม่ตอ้ งใช้สื่อเทคโนโลยี และทาให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ ใดก็ได้ ผูส้ อนมีหน้าที่
เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกให้เกิดการเรี ยนรู ้ และสนับสนุนการเรี ยนรู ้ สาหรับหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิ ค
การสอนจะเน้นการวิจยั เป็ นฐาน การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นต้น
ในการรายงานผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ น้ ี ให้อธิ บายกระบวนการหรื อแสดงผลการดาเนิ นงานใน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การกาหนดผูส้ อน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
- จัดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี ที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริ การวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่ งตั้งอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้น คว้า อิ ส ระในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่ วยเหลือ กากับ ติ ดตามในการทาวิทยานิ พนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และการตี พิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ในการประเมิ นเพื่ อ ให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิ จารณาในภาพรวมของผลการด าเนิ น งาน
ทั้งหมด ที่ ทาให้กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ก่อให้เกิดผลการเรี ยนรู ้บรรลุตามเป้าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุ ง
 ไม่มีขอ้ มูล
หลักฐาน

1
2
 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
 มีการนาระบบ
ระบบกลไก
กลไกไปสู่ การ
ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
ปฏิบตั ิ/
 มีการประเมิน
ดาเนินงาน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุ ง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุ งเห็น
ชัดเจนเป็ น
รู ปธรรม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุ งเห็นชัดเจน
เป็ นรู ปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยนื ยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีได้
ชัดเจน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.3

การประเมินผู้เรียน

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การประเมินนักศึ กษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คื อ การประเมินผลนักศึ กษาเพื่ อให้ขอ้ มูลสารสนเทศที่
เป็ นประโยชน์ ต่ อการปรั บ ปรุ งการเรี ย นการสอนของผู ส้ อน และน าไปสู่ ก ารพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องนักศึ กษา
(assessment for learning) การประเมินที่ทาให้นกั ศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็ น และมีการนาผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาวิธีการเรี ยนของตนเองใหม่ จนเกิ ดการเรี ยนรู ้ (assessment as learning) และ การประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ของนักศึ กษาที่ แสดงผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของหลักสู ตร (assessment of learning) การประเมินส่ วน
ใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ ผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา การจัดการ
เรี ยนการสอนจึงควรส่ งเสริ มให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบ
ประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่ องมือประเมินที่ มีคุณภาพ และ
วิธีการให้เกรดที่ สะท้อนผลการเรี ยนรู ้ ได้อย่างเหมาะสม มี การกากับให้มีการประเมิ นตามสภาพจริ ง (authentic
assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่ หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่ สะท้อนความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานใน
โลกแห่ งความเป็ นจริ ง (real world) และมี วิธีการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (feedback) ที่ ทาให้นักศึ กษาสามารถแก้ไข
จุดอ่อนหรื อเสริ มจุ ดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมิ นที่ สะท้อนระดับความสามารถที่ แท้จริ งของนักศึ กษา
สาหรับหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิ พนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มี
คุณภาพด้วย
ในรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ น้ ี ให้อธิ บายกระบวนการหรื อแสดงผลการดาเนิ นงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินหลักสู ตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมิ นเพื่ อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนิ นงาน
ทั้งหมดที่ สะท้อนสภาพจริ งด้วยวิธีการหรื อเครื่ องมือประเมิ นที่ เชื่ อถื อได้ ให้ขอ้ มูลที่ ช่วยให้ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนมี
แนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
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เกณฑ์ การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุ ง
 ไม่มีขอ้ มูล
หลักฐาน

1
2
 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
 มีการนาระบบ
ระบบกลไก
กลไกไปสู่ การ
ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
ปฏิบตั ิ/
 มีการประเมิน
ดาเนินงาน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุ ง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุ งเห็น
ชัดเจนเป็ น
รู ปธรรม
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5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุ งเห็นชัดเจน
เป็ นรู ปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยนื ยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีได้
ชัดเจน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.4

ผลการดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ

ชนิดของตัวบ่ งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ผลการดาเนิ นงานหลักสู ตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ การดาเนิ นงานตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาที่ ป รากฏในหลัก สู ตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่ ห ลัก สู ต รแต่ ล ะหลัก สู ต ร
ดาเนิ นงานได้ในแต่ละปี การศึ กษา อาจารย์ประจาหลักสู ตรจะเป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี ในแบบ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร (มคอ. 7)
เกณฑ์ การประเมิน
มีการดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0
มีการดาเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00
มีการดาเนิ นงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ ผลการดาเนิ นงานที่ ระบุ ไว้ในแต่ ละปี มีค่าคะแนนเท่ ากับ
4.50
มีการดาเนิ นงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งชี้ ผลการดาเนิ นงานที่ ระบุ ไว้ในแต่ ละปี มีค่าคะแนนเท่ ากับ
4.75
มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
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องค์ ประกอบที่ 6 สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการดาเนินการบริ หารหลักสู ตร จะต้องมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริ การ เช่ น ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ ห้องทาวิจยั อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ห้องสมุด การบริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบารุ งรักษาที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้นกั ศึ กษาสามารถเรี ยนรู ้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่ วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ จะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1

สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ความพร้อมของสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนการสอนมี หลายประการ ได้แก่ ความพร้ อมทางกายภาพ เช่ น
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ที่พกั ของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ งอานวยความสะดวก
หรื อ ทรั พ ยากรที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ เช่ น อุ ป กรณ์ การเรี ย นการสอน ห้อ งสมุ ด หนังสื อ ต ารา สิ่ งพิ มพ์ วารสาร
ฐานข้อมูลเพื่อการสื บค้น แหล่งเรี ยนรู ้ สื่ ออิเล็คทรอนิ กส์ ฯลฯ สิ่ งสนับสนุ นเหล่านี้ ตอ้ งมีปริ มาณเพียงพอ และมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดาเนิ นการปรับปรุ งพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดาเนิ นงานตามตัวบ่ งชี้ น้ ี ให้อธิ บายกระบวนการหรื อแสดงผลการดาเนิ นงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการดาเนิ นงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่ วมของอาจารย์ประจาหลักสู ตรเพื่อให้มี
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
- จานวนสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอน
- กระบวนการปรับปรุ งตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึ กษาและอาจารย์ต่อสิ่ งสนับสนุ น
การเรี ยนรู ้
ในการประเมิ นเพื่ อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนิ นงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรี ยมสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนการสอน และส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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เกณฑ์ การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุ ง
 ไม่มีขอ้ มูล
หลักฐาน

1
2
 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
 มีการนาระบบ
ระบบกลไก
กลไกไปสู่ การ
ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
ปฏิบตั ิ/
 มีการประเมิน
ดาเนินงาน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุ ง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุ งเห็น
ชัดเจนเป็ น
รู ปธรรม
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5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุ งเห็นชัดเจน
เป็ นรู ปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยนื ยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีได้
ชัดเจน
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บทที่ 5
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานระดับหลักสู ตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ
จานวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ
1. การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่ งชี้
1.1 ผลการบริ หารจัดการหลักสูตรโดยรวม

เกณฑ์ พจิ ารณา

ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ คุ ณ ภาพ ของทุ ก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าคณ ะที่ มี
คุณวุฒิปริ ญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ร้ อยละของอาจารย์ป ระจ าคณะที่ ด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จ านวนนัก ศึ ก ษาเต็ม เวลาเที ย บเท่ าต่ อ จ านวน สั ด ส่ วน จ าน วน นั ก ศึ กษ าเต็ ม เวล า
อาจารย์ประจา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
2. การวิจยั
2.1 ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนางานวิจยั เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
หรื องานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
เงิ น ส นั บ ส นุ น ง าน วิ จั ย แ ล ะ ง าน
สร้ า งสรรค์ท้ ัง ภายในและภายนอกต่ อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั
2.3 ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ป ระจ าและ ผลงานท างวิ ช าการทุ กประเภทต่ อ
นักวิจยั
อาจารย์ประจาและนักวิจยั
3. การบริ การวิชาการ
3.1 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
4. การท านุ บ ารุ งศิ ล ปะ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
5. การบริ หารจัดการ
5.1 การบริ หารของคณะเพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตาม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ผลลัพ ธ์ ต ามพัน ธกิ จ กลุ่ ม สถาบัน และเอกลัก ษณ์
ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
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องค์ ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ในวิชาการและวิชาชี พ มีคุณ ลักษณะตามหลักสู ตรที่ กาหนด การเรี ยนการสอนในยุคปั จจุบนั ใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังนั้น พันธกิ จดังกล่าวจึ งเกี่ ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน เริ่ มตั้งแต่การกาหนดปั จจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้วย
การมีอาจารย์ที่มีปริ มาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสู ตร มีกระบวนการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนที่อาศัย
หลักการร่ วมมือรวมพลังของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริ หารจัดการหลักสู ตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่ งชี้

ผลการบริหารจัดการหลักสู ตรโดยรวม
ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ผลการดาเนิ นการของทุ กหลักสู ตรในคณะ ซึ่ งสามารถสะท้อนคุณ ภาพของบัณ ฑิ ตในหลักสู ตรที่ คณะ
รับผิดชอบ
เกณฑ์ การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสู ตรที่คณะรับผิดชอบ
สู ตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ หลักสู ตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ตอ้ งนาคะแนนการประเมินของหลักสู ตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้ น้ ี แต่ตอ้ งรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้น้ ีให้ครบถ้วน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2

อาจารย์ ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็ นการศึกษาระดับสู งสุ ดที่ ตอ้ งการบุคลากรที่ มีความรู ้ความสามารถ และ
ความลุ่ ม ลึ ก ทางวิ ช าการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ พ ัน ธกิ จ ส าคัญ ของสถาบัน ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู ้ ดังนั้นคณะจึ งควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึ กษาที่
ตรง หรื อสัมพันธ์กบั หลักสู ตรที่เปิ ดสอนในสัดส่ วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรื อจุดเน้นของหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง 0-5
1. เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
2. เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สู ตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก ตามสู ตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
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หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริ ญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรื อเที ยบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิ การ กรณี ที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็ จการศึกษาภายในรอบปี การศึ กษา
นั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริ ญญาเอกได้สาหรับกรณี ที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า
ทั้งนี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นบั ตามปี การศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ ระบุในคาชี้ แจงเกี่ ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจา
และ นักวิจยั
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3

อาจารย์ ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ปัจจัยนาเข้า

ชนิดของตัวบ่ งชี้

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันอุดมศึ กษาถือเป็ นขุมปั ญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่ จะต้องส่ งเสริ มให้อาจารย์ใน
สถาบันทาการศึกษาวิจยั เพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู ้ในศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาไปใช้ใน
การเรี ยนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่ งทางวิชาการเป็ นสิ่ งสะท้อนการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์ การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็ นคะแนนระหว่าง 0-5
1. เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สู ตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสู ตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบ่ งชี้

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ าต่ อจานวนอาจารย์ ประจา
ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งสาหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่ วนของนักศึกษาต่อ อาจารย์
ที่ จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรี ยนการสอน รวมทั้งมีความเชื่ อมโยงไปสู่ การ
วางแผนต่ างๆ เช่ น การวางแผนอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้ าหมายการผลิ ตบัณ ฑิ ต ดังนั้น สถาบันจึ งควรมี
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริ งในสัดส่ วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
เกณฑ์ การประเมิน
คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึ กษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
นามาเที ยบกับ ค่ าความต่ างทั้งด้านสู งกว่าหรื อต่ ากว่าที่ กาหนดเป็ นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเที ย บ
บัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสู งกว่าหรื อต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กาหนดเป็ นคะแนน 5
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสู งกว่าหรื อต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กาหนดเป็ นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสู งกว่าหรื อต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกิ นร้อยละ 20 ให้
นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสู ตรเพื่อเป็ นคะแนนของหลักสู ตรนั้นๆ
สู ตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า
1. คานวณค่าหน่ วยกิตนักศึ กษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่ งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจานวน
นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนกับจานวนหน่ วยกิ ตแต่ ละรายวิชาที่ เปิ ดสอนทุ กรายวิชาตลอดปี การศึ กษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็ จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่ วยกิตต่อปี การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริ ญญานั้นๆ
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การปรับจานวนในระหว่ างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็ นระดับปริ ญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่ วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่ วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริ ญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริ ญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริ ญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สั ดส่ วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ ออาจารย์ ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- แพทย์ศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. เกษตร ป่ าไม้และประมง
6. บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์
8. คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
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สั ดส่ วนจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ ออาจารย์ ประจา
8:1
4:1
6:1
20 : 1
20 : 1
8:1
20 : 1
25 : 1
50 : 1
30 : 1
8:1
25 : 1
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สู ตรการคานวณ
1. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็ นค่าร้อยละ ตามสู ตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจา – สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 0
คิดเป็ น 5 คะแนน
2.2 ค่าร้อยละมากกว่าหรื อเทียบเท่ากับร้อยละ 20
คิดเป็ น 0 คะแนน
2.3 ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

5 – (ค่าร้อยละที่คานวณได้จากข้อ 2.3)
4

ตัวอย่ างการคานวณ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสู ตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =

24 – 25 X 100
25

= ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสู ตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =

32 – 25
X 100
25

= ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสู ตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =
คะแนน เท่ากับ =

5 - (12)
4

32 – 25
X 100
25

= ร้อยละ 12

= 5-3 = 2 คะแนน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.5

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
คณะควรจัดบริ การด้านต่างๆ ให้นักศึ กษาและศิ ษย์เก่าในกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์กบั นักศึ กษาเพื่อการ
ดารงชี วิตอย่างมีความสุ ขและคุม้ ค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึ กษา ทั้งด้านวิชาการและการ
ใช้ชีวิต จัดบริ การข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริ การ เช่น ทุนกูย้ ืมการศึ กษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริ การจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็ จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็ นแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริ การทั้งหมดต้องให้ความสาคัญ
กับ การบริ การที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผรู ้ ับบริ การอย่างแท้จริ ง
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. จัดบริ การให้คาปรึ กษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นกั ศึกษาในคณะ
2. มีการให้ขอ้ มูลของหน่วยงานที่ ให้บริ การ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสู ตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นกั ศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็ จการศึกษาแก่นกั ศึกษา
4. ประเมิ น คุ ณ ภาพของการจัด กิ จ กรรมและการจัด บริ การในข้ อ 1-3 ทุ ก ข้ อ ไม่ ต่ า กว่ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การและการให้ขอ้ มูล เพื่อส่ งให้ผลการประเมิน
สู งขึ้นหรื อเป็ นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ขอ้ มูลและความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
คณะต้องส่ งเสริ มให้มีการจัดกิ จกรรมนักศึ กษาต่ างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิ จกรรมนักศึ กษา
หมายถึ งกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรที่ ดาเนิ นการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึ กษา เป็ นกิ จกรรมที่ ผูเ้ ข้าร่ วมจะมี
โอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกาย และคุณธรรมจริ ยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ 5 ประการ ได้แก่
(1) คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (2) ความรู ้ (3) ทัก ษะทางปั ญ ญา (4) ทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะ การวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของ
บัณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ที่ ค ณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิช าชี พ ได้กาหนดเพิ่ มเติ ม ตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิ ต และ นาหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชี วิตประจาวันเป็ น
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยัง่ ยืน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิ จกรรมพัฒนานักศึ กษา ให้ดาเนิ นกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริ ยธรรม
(2) ความรู ้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
4. ทุ กกิ จกรรมที่ ดาเนิ นการ มี การประเมิ นผลความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของกิ จกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุ งการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนิ นการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนิ นการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนิ นการ
5 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คะแนน 5
มีการดาเนิ นการ
6 ข้อ
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องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันอุดมศึ กษาแต่ ละแห่ งอาจมีจุดเน้นในเรื่ องการวิจยั ที่ แตกต่างกันขึ้ นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้ อม ของแต่ ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุ กสถาบันอุดมศึ กษาจาเป็ นต้องมี พนั ธกิ จนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของพันธกิ จ
สถาบัน ดังนั้น จึ งต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนิ นการในพันธกิ จด้านนี้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้น เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน ์์การวิจยั จะ
ประสบความสาเร็ จและ เกิดประโยชน์จาเป็ นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการ
วิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุ นทรัพยากรให้สามารถดาเนิ นการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วน
ร่ วมในการวิจยั อย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจยั กับการจัดการเรี ยนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน
และ 3) ผลงานวิจยั มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้

จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่ งชี้

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันอุด มศึ กษาต้องมี การบริ หารจัดการงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ที่มีคุ ณ ภาพโดยมี แนวทางการ
ดาเนิ นงานที่ เป็ นระบบและมีกลไกส่ งเสริ มสนับสนุ นครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ตามแผนที่ กาหนดไว้
ทั้ง การสนับสนุ นด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั จากงบประมาณของสถาบันให้กบั บุคลากร
ส่ งเสริ ม พัฒ นาสมรรถนะแก่ อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุ นทรั พ ยากรที่ จาเป็ นซึ่ งรวมถึ งทรั พ ยากรบุ ค คล
ทรั พ ยากรการเงิ น เครื่ องมื ออุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้องต่ างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้ างขวัญ และกาลังใจแก่ นักวิจยั อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมี ระบบและกลไกเพื่ อช่ วยในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ์ ของงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบตั ิการหรื อห้องปฏิบตั ิการงานสร้างสรรค์ หรื อหน่วยวิจยั หรื อศูนย์เครื่ องมือ หรื อศูนย์
ให้คาปรึ กษา และสนับสนุนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรื อแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
- สิ่ งอานวยความสะดวกหรื อการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั หรื อการผลิ ตงานสร้างสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้ า งสรรค์ การจัด ให้ มี ศ าสตราจารย์อ าคัน ตุ ก ะหรื อ ศาสตราจารย์รั บ เชิ ญ (Visiting
Professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็ นทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรื อ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั มี การสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่ วยในการคุม้ ครองสิ ทธ์ของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ่ งชี้

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึ กษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพื่ อสนับสนุ นการทาวิจยั หรื องานสร้างสรรค์อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้น ของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุ นวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็ นตัวบ่งชี้ ที่
สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจยั ของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูใ่ นกลุ่มที่เน้นการวิจยั
เกณฑ์ การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาเป็ นคะแนนระหว่าง 0-5
1. เกณฑ์ เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็ น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กาหนดให้
เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กาหนดให้
เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุ นงานวิจัยหรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กาหนดให้
เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์ เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็ น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กาหนดให้
เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กาหนดให้
เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กาหนดให้
เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สู ตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงิ นสนับสนุ นงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจยั
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

X5

สรุ ปคะแนนที่ได้ ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ
1. จานวนอาจารย์และนักวิจยั ให้นบั ตามปี การศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ งไม่นบั รวมผูล้ าศึกษาต่อ
2. ให้นับ จานวนเงิ นที่ มีการลงนามในสัญ ญารั บทุ นในปี การศึ กษาหรื อปี งบประมาณหรื ปี ปฏิ ทิ นนั้นๆ
ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริ ง
3. กรณี ที่ มี ห ลัก ฐานการแบ่ งสั ด ส่ วนเงิ น สนับ สนุ น งานวิ จัย ซึ่ งอาจเป็ นหลัก ฐานจากแหล่ งทุ น หรื อ
หลักฐานจากการตกลงร่ วมกันของสถาบันที่ ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่ วนเงินตามหลักฐานที่ ปรากฏ กรณี ที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่ วนผูร้ ่ วมวิจยั ของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงินสนับสนุ นโครงการวิจยั สามารถนับเงิ นโครงการวิจยั สถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจาหรื อนักวิจยั แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันที่ บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจยั เป็ นผูด้ าเนินการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่ งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาและนักวิจัย
ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็ นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจยั ได้สร้างสรรค์ข้ ึ น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่อง เป็ นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั เชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่
ในรู ปของบทความวิจยั หรื อบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรื อ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรื อ Scopus หรื อตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิ บตั รหรื อสิ ทธิ บตั ร หรื อเป็ นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่าน การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจยั ที่หน่ วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ ว่าจ้างให้ดาเนิ นการ ตารา
หรื อ หนังสื อที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดย
มีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์ การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั เป็ น
คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑ์ เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่กาหนดไว้
เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่กาหนดไว้
เป็ น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่กาหนดไว้
เป็ น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
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2. เกณฑ์ เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่กาหนดไว้
เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่กาหนดไว้
เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่กาหนดไว้
เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สู ตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ตามสู ตร
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั

X 100

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่ านา้ หนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัย หรื อ บทความวิชาการฉบับ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัย หรื อ บทความวิชาการฉบับ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติ หรื อในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุ มตั ิและจัดทา
เป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
- บทความวิจัยหรื อ บทความวิชาการฉบับ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ในวารสารทางวิชาการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิ จ ารณาวารสารทางวิชาการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการ พ.ศ.2556 แต่ ส ถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุ มตั ิและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ.
ทราบ ภายใน 30 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ออกประกาศ (ซึ่ งไม่ อ ยู่ ใ น Beall’s list) ห รื อตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิ จั ย หรื อบทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ท ์ี ์่ ปรากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ย บ
คณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิ ทธิบตั ร
- ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรื อหนังสื อที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรื อหนังสื อที่ ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิ นตาแหน่ งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่ ง บทความเพื่ อ พิ จ ารณาคัด เลื อ กให้ น าเสนอในการประชุ ม วิ ช าการต้อ งส่ งเป็ นฉบับ สมบู ร ณ์
(Full Paper) และ เมื่อได้รับการตอบรับและตี พิมพ์แล้ว การตี พิมพ์ตอ้ งตี พิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ ซ่ ึ งสามารถอยู่ใน
รู ปแบบเอกสาร หรื อสื่ อ อิเล็กทรอนิกส์ได้
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์ ดังนี้
ค่ านา้ หนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรื อผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่ วมพิจารณาด้วย
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องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมเป็ นหนึ่ งในภารกิ จหลักของสถาบันอุดมศึ กษา สถาบันพึงให้บริ การทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรู ปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ ยวชาญ
การให้บริ การทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรื ออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริ การทั้ง
หน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่ วยงานอิ สระ หน่ วยงานสาธารณ ชุ มชน และสังคมโดยกว้าง รู ปแบบการ
ให้บริ การทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็ นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ ให้คาปรึ กษา ให้การอบรม จัดประชุมหรื อสัมมนาวิชาการ ทางานวิจยั เพื่อตอบคาถามต่างๆ หรื อเพื่อ
ชี้ แนะสังคมการให้บริ การทางวิชาการ นอกจากเป็ นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ของอาจารย์อนั จะนามาสู่ การพัฒนาหลักสู ตร มีการบูรณาการเพื่อใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครื อข่ายกับ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริ การทางวิชาการ
ด้วย
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแก่ สังคม

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การบริ การวิชาการเป็ นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่ งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคานึ งถึงกระบวนการใน
การให้บริ การวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย นามาจัดทาแผนบริ การวิชาการประจาปี
ทั้งการบริ การวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริ การวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการ
ประเมินความสาเร็ จของการบริ การวิชาการ และนามาจัดทาเป็ นแผนเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนแก่นกั ศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริ งและนามาใช้ประโยชน์จนเกิ ดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการบริ การวิชาการประจาปี ที่ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้ วดั
ความสาเร็ จในระดับแผนและโครงการบริ การวิชาการแก่ สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. โครงการบริ การวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริ การวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรื อสังคม
3. โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริ การแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็ จตามตัวบ่ งชี้ ของแผนและโครงการบริ การวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุ งแผนหรื อพัฒนาการให้บริ การวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่ วมในการบริ การวิชาการแก่สงั คมในระดับสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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องค์ ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทานุ บ ารุ งศิ ลปะและวัฒ นธรรมถื อเป็ นพัน ธกิ จส าคัญ ประการหนึ่ งของสถาบันอุ ด มศึ กษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึ กษาจึ งต้องมีระบบและกลไกการดาเนิ นงานด้านนี้ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิ จ
อื่ น ๆ โดยเฉพาะการผลิ ต บัณ ฑิ ต รวมทั้งมี การจัด กิ จกรรมที่ ฟ้ื นฟู อนุ รักษ์ สื บ สาน พัฒ นา เผยแพร่ ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็ นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู ้ที่ดีข้ ึน
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันอุดมศึ กษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริ หารจัดการงานทานุ บารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สื บสาน เผยแพร่ วฒั นธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้ วดั ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมิ นความสาเร็ จตามตัวบ่งชี้ ที่วดั ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุ บารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อกิจกรรมด้านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6-7 ข้อ
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องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิ ทธิ ภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริ หารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารการเปลี่ยนแปลง การบริ หารทรัพยากรทั้งหมด
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้

จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริ หารของคณะเพื่ อการกากับติ ดตามผลลัพธ์ตามพันธกิ จ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสู ตร
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ ของคณะ
ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก คือ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้องดาเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนิ นงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้ าหมายและ
กลุ่มสถาบันตลอดจนมี การบริ หารทั้งด้านบุ ค ลากร การเงิ น ความเสี่ ยงและการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา เพื่ อ
สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิ นและแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ตามกรอบเวลาเพื่ อให้บรรลุผลตามตัวบ่ งชี้ และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผูบ้ ริ หารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิ นที่ ประกอบไปด้วยต้นทุ นต่ อหน่ วยในแต่ละหลักสู ตร สัดส่ วน
ค่าใช้จ่ายเพื่ อพัฒนานักศึ กษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรี ยนการสอน อย่างต่อเนื่ อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุม้ ค่าของการบริ หารหลักสู ตร ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน
3. ดาเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ที่ เป็ นผลจากการวิเคราะห์และระบุ ปัจจัยเสี่ ยงที่ เกิ ดจากปั จจัย
ภายนอก หรื อปั จจัยที่ ไม่สามารถควบคุ มได้ ที่ ส่ งผลต่ อการดาเนิ นงานตามพันธกิ จของคณะและให้
ระดับความเสี่ ยงลดลงจากเดิม
4. บริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิ บายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีจากความรู ้ท้ งั ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรี ยนรู ้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู ้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิ จด้านการผลิตบัณฑิ ตและด้านการวิจยั จัดเก็บ
อย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
6. การกากับติ ดตามผลการดาเนิ นงานตามแผนการบริ หารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
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7. ดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การบริ หารงานคณะตามปกติ ที่ประกอบด้วย การควบคุ มคุ ณ ภาพ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสู ตร

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตร มีการดาเนิ นการตั้งแต่
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
จะมุ่งไปที่ ระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษามากกว่าการประเมิ นคุ ณ ภาพ เพื่ อให้สามารถส่ งเสริ ม สนับสนุ น
กากับ ติดตาม การดาเนินงานให้เป็ นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนิ นการประกันคุณภาพหลักสู ตรให้เป็ นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตร
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มี การจัด สรรทรั พ ยากรเพื่ อสนับสนุ นการด าเนิ นงานของหลักสู ตรให้เกิ ด ผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสู ตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสู ตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีคุณภาพดี ข้ ึ น
อย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสู ตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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บทที่ 6
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับ
สถาบัน จานวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ
1. การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่ งชี้
1.1 ผลการบริ หารจัดการหลักสูตรโดยรวม

เกณฑ์ พจิ ารณา

ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ คุ ณ ภาพ ของทุ ก
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ร้ อ ยละของอาจารย์ป ระจ าสถาบัน ที่ มี
คุณวุฒิปริ ญญาเอก
1.3 อาจารย์ป ระจ าสถาบั น ที่ ด ารงต าแหน่ ง ทาง ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารง
วิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 การบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
2. การวิจยั
2.1 ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนางานวิจยั เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
หรื องานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ
คณะและหน่วยงานวิจยั
2.3 ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ป ระจ าและ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ
นักวิจยั
คณะและหน่วยงานวิจยั
3. การบริ การวิชาการ
3.1 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
4. การท านุ บ ารุ งศิ ล ปะ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
5. การบริ หารจัดการ
5.1 การบริ ห ารของสถาบัน เพื่ อ การก ากับ ติ ด ตาม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ผลลัพ ธ์ ต ามพัน ธกิ จ กลุ่ ม สถาบัน และเอกลัก ษณ์
ของคณะ
5.2 ผลการบริ หารงานของคณะ
คะแนนเฉลี่ ยของผลการประเมิ นระดับ
คณะทุกคณะ
5.2 ระบบกากับ การประกัน คุ ณ ภาพหลักสู ตรและ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
คณะ
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องค์ ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ในวิชาการและวิชาชี พ มีคุณ ลักษณะตามหลักสู ตรที่ กาหนด การเรี ยนการสอนในยุคปั จจุบนั ใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังนั้น พันธกิ จดังกล่าวจึ งเกี่ ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน เริ่ มตั้งแต่การกาหนดปั จจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้วย
การมีอาจารย์ที่มีปริ มาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสู ตร มีกระบวนการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนที่อาศัย
หลักการร่ วมมือรวมพลังของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริ หารจัดการหลักสู ตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1

ผลการบริหารจัดการหลักสู ตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่ งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ผลการด าเนิ นการของทุ กหลักสู ตรในสถาบัน ซึ่ งสามารถสะท้อนคุ ณ ภาพของบัณ ฑิ ตในหลักสู ต รที่
สถาบันรับผิดชอบ
เกณฑ์ การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสู ตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สู ตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

หมายเหตุ หลักสู ตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ตอ้ งนาคะแนนการประเมินของหลักสู ตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้ น้ ี แต่ตอ้ งรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้น้ ีให้ครบถ้วน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2

อาจารย์ ประจาสถาบันที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็ นการศึกษาระดับสู งสุ ดที่ ตอ้ งการบุคลากรที่ มีความรู ้ความสามารถ และ
ความลุ่ ม ลึ ก ทางวิ ช าการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ พ ัน ธกิ จ ส าคัญ ของสถาบัน ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู ้ ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่
ตรงหรื อสัมพันธ์กบั หลักสู ตรที่เปิ ดสอนในสัดส่ วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรื อจุดเน้นของหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง 0-5
1. เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
2. เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สู ตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก ตามสู ตร
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริ ญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรื อเที ยบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิ การ กรณี ที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็ จการศึกษาภายในรอบปี การศึ กษา
นั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริ ญญาเอกได้สาหรับกรณี ที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า
ทั้งนี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นบั ตามปี การศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ ระบุในคาชี้ แจงเกี่ ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจา
และ นักวิจยั

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3

อาจารย์ ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันอุดมศึ กษาถือเป็ นขุมปั ญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่ จะต้องส่ งเสริ มให้อาจารย์ใน
สถาบันทาการศึกษาวิจยั เพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู ้ในศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาไปใช้ใน
การเรี ยนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่ งทางวิชาการเป็ นสิ่ งสะท้อนการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์ การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็ นคะแนนระหว่าง 0-5
1. เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ป ระจ าสถาบัน ที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ป ระจ าสถาบัน ที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สู ตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสู ตร
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.4

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันอุ ดมศึ กษาควรจัดบริ การด้านต่ างๆ ให้นักศึ กษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่ การให้ค าปรึ กษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริ การข้อมูลหน่ วยงานที่ให้บริ การ เช่น ทุนกูย้ ืมการศึ กษา แหล่งทุนการศึ กษาต่อ การ
บริ การจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็ จการศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็ นแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. จัดบริ การให้คาปรึ กษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่ อาชีพแก่นกั ศึกษาในสถาบัน
2. มีการให้ขอ้ มูลของหน่วยงานที่ ให้บริ การ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสู ตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นกั ศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็ จการศึกษาแก่นกั ศึกษา
4. ประเมิ น คุ ณ ภาพของการจัด กิ จ กรรมและการจัด บริ การในข้ อ 1-3 ทุ ก ข้ อ ไม่ ต่ า กว่ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การและการให้ขอ้ มูล เพื่อส่ งให้ผลการประเมิน
สู งขึ้นหรื อเป็ นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ขอ้ มูลและความรู ้ที่เป็ นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.5

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันอุดมศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิ จกรรม
นักศึ กษา หมายถึ งกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรที่ ดาเนิ นการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึ กษา เป็ นกิ จกรรมที่
ผูเ้ ข้าร่ วมจะมี โอกาส ได้รับการพัฒ นาสติ ปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกาย และคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิ จกรรมพัฒนานักศึ กษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึ กษามีส่วนร่ วมในการ
จัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่ งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
4. ทุ กกิ จกรรมที่ ดาเนิ นการ มี การประเมิ นผลความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของกิ จกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุ งการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันอุดมศึ กษาแต่ ละแห่ งอาจมีจุดเน้นในเรื่ องการวิจยั ที่ แตกต่างกันขึ้ นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้ อม ของแต่ ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุ กสถาบันอุดมศึ กษาจาเป็ นต้องมี พนั ธกิ จนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของพันธกิ จ
สถาบัน ดังนั้น จึ งต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนิ นการในพันธกิ จด้านนี้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้น เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน ์์การวิจยั จะ
ประสบความสาเร็ จและ เกิดประโยชน์จาเป็ นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการ
วิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุ นทรัพยากรให้สามารถดาเนิ นการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วน
ร่ วมในการวิจยั อย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจยั กับการจัดการเรี ยนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน
และ 3) ผลงานวิจยั มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้

จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่ งชี้

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันอุด มศึ กษาต้องมี การบริ หารจัดการงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ที่มีคุ ณ ภาพโดยมี แนวทางการ
ดาเนิ นงานที่ เป็ นระบบและมีกลไกส่ งเสริ มสนับสนุ นครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ตามแผนที่ กาหนดไว้
ทั้ง การสนับสนุ นด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั จากงบประมาณของสถาบันให้กบั บุคลากร
ส่ งเสริ ม พัฒ นาสมรรถนะแก่ อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุ นทรั พ ยากรที่ จาเป็ นซึ่ งรวมถึ งทรั พ ยากรบุ ค คล
ทรั พ ยากรการเงิ น เครื่ องมื ออุป กรณ์ ที่เกี่ ยวข้องต่ างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้ างขวัญ และกาลังใจแก่ นักวิจยั อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมี ระบบและกลไกเพื่ อช่ วยในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ์ ของงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบตั ิการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ หรื อหน่ วยวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ หรื อศูนย์เครื่ องมือ
หรื อศูนย์ให้คาปรึ กษาและสนับสนุนการวิจยั
- ห้องสมุดหรื อแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
- สิ่ งอานวยความสะดวกหรื อการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั หรื อการผลิ ตงานสร้างสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้ า งสรรค์ การจัด ให้ มี ศ าสตราจารย์อ าคัน ตุ ก ะหรื อ ศาสตราจารย์รั บ เชิ ญ (Visiting
Professor)
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็ นทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรื อ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ และมีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรื อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ
5. มีการพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั มี การสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่ วยในการคุม้ ครองสิ ทธ์ของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์

ชนิดของตัวบ่ งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึ กษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพื่ อสนับสนุ นการทาวิจยั หรื องานสร้างสรรค์อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้น ของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็ นตัวบ่งชี้ ที่
สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจยั ของสถาบัน โดยเฉพาะคณะที่อยูใ่ นกลุ่มที่เน้นการวิจยั
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนนที่ ได้ในระดับสถาบัน เป็ นค่ าเฉลี่ ยของคะแนนผลการประเมิน (เงิ นสนับสนุ นงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจยั ในสถาบัน
สู ตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจยั ของทุกคณะและหน่วยงานวิจยั
จานวนคณะและหน่วยงานวิจยั ทั้งหมดของสถาบัน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่ งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็ นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจยั ได้สร้างสรรค์ข้ ึ น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่อง เป็ นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั เชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่
ในรู ปของบทความวิจยั หรื อบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรื อ Scopus หรื อตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิ บตั รหรื อสิ ทธิ บตั ร หรื อเป็ นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่าน การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ทาร่ วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว ต าราหรื อ หนังสื อที่ ใช้ในการขอผลงานทางวิช าการและผ่านการพิ จารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่ งทาง
วิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนนที่ ได้ในระดับสถาบันเป็ นค่ าเฉลี่ ยของคะแนนผลการประเมิ นผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจยั ของทุกคณะและหน่วยงานวิจยั ในสถาบัน
สู ตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจยั
จานวนคณะและหน่วยงานวิจยั ทั้งหมดในสถาบัน
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องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมเป็ นหนึ่ งในภารกิ จหลักของสถาบันอุดมศึ กษา สถาบันพึงให้บริ การทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรู ปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ ยวชาญ
การให้บริ การทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรื ออาจคิ ดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริ การ
ทั้งหน่ วยงานภาครั ฐและภาคเอกชน หน่ วยงานอิ ส ระ หน่ วยงานสาธารณ ชุ มชน และสังคมโดยกว้าง รู ปแบบ
การให้บริ การทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่ น การอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็ นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึ กษา ให้การอบรม จัดประชุมหรื อสัมมนาวิชาการ ทางานวิจยั เพื่อตอบคาถามต่างๆ หรื อ
เพื่อชี้ แนะสังคมการให้บริ การทางวิชาการ นอกจากเป็ นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์
ในด้านต่างๆ คื อ เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ ของอาจารย์อนั จะนามาสู่ การพัฒนาหลักสู ตร มีการบู รณาการ
เพื่ อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั พัฒ นาตาแหน่ งทางวิชาการของอาจารย์ สร้ าง
เครื อข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริ การ
ทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแก่ สังคม

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การบริ การวิชาการเป็ นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่ งของสถาบันอุดมศึ กษา สถาบันควรคานึ งถึงกระบวนการ
ในการให้บ ริ การวิชาการแก่ สังคม โดยศึ กษาความต้องการของกลุ่ มเป้ าหมาย นามาจัดทาแผนบริ การวิช าการ
ประจาปี ทั้งการบริ การวิชาการที่ ทาให้เกิ ดรายได้และการบริ การวิชาการที่ สถาบันจัดทาเพื่ อสร้างประโยชน์แก่
ชุ มชน โดยมี การประเมิ นความสาเร็ จของการบริ การวิช าการ และนามาจัดทาเป็ นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิ ด
ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. กาหนดชุมชนหรื อองค์การเป้ าหมายของการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่ วมมือระหว่าง
คณะหรื อหน่วยงานเทียบเท่า
2. จัดทาแผนบริ การวิชาการโดยมีส่วนร่ วมจากชุมชุนหรื อองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
3. ชุมชนหรื อองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4. ชุมชนหรื อองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. สถาบันสามารถสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อกับหน่ วยงานภายนอกในการพัฒ นาชุ มชนหรื อองค์การ
เป้าหมาย
6. ทุกคณะมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการตามแผนบริ การทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จานวนอาจารย์เข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ งั หมดของสถาบัน ทั้งนี้ ตอ้ งมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

132

องค์ ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การท านุ บารุ งศิ ลปะและวัฒ นธรรมถื อเป็ นพัน ธกิ จส าคัญ ประการหนึ่ งของสถาบันอุ ด มศึ กษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึ กษาจึ งต้องมีระบบและกลไกการดาเนิ นงานด้านนี้ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิ จ
อื่ น ๆ โดยเฉพาะการผลิ ต บัณ ฑิ ต รวมทั้งมี การจัด กิ จกรรมที่ ฟ้ื นฟู อนุ รักษ์ สื บ สาน พัฒ นา เผยแพร่ ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็ นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู ้ที่ดีข้ ึน
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันอุดมศึ กษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริ หารจัดการงานทานุ บารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สื บสาน เผยแพร่ วฒั นธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้ วดั ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมิ นความสาเร็ จตามตัวบ่งชี้ ที่วดั ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุ บารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อกิจกรรมด้านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6-7 ข้อ
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องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิ ทธิ ภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริ หารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารการเปลี่ยนแปลง การบริ หารทรัพยากรทั้งหมด
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้

จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริ หารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริ หารงานของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสู ตรและคณะ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1

ชนิดของตัวบ่ งชี้

การบริ ห ารของคณะเพื่ อ การก ากับ ติ ดตามผลลัพ ธ์ ตามพั น ธกิจ กลุ่ ม สถาบั น และเอกลั ก ษณ์
ของสถาบัน
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก คือ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุ บ ารุ งศิ ลปะและวัฒ นธรรม ในการดาเนิ นพันธกิ จหลัก สถาบันอุดมศึ กษาจาเป็ นต้องมี การจัด ทาแผนเพื่ อ
กาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการ
บริ หารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธ
กิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่ แผนกลยุทธ์
ทางการเงิ นและแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่ งชี้ และเป้ าหมายของ
แผนกลยุทธ์
2. การกากับติดตามส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสู ตร สัดส่ วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึ กษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรี ยนการสอนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามคุ ้ม ค่ า ของการบริ หารหลัก สู ต ร ประสิ ทธิ ภ าพ
ประสิ ทธิ ผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ที่ เป็ นผลจากการวิเคราะห์และระบุ ปัจจัยเสี่ ยงที่ เกิ ดจากปั จจัย
ภายนอก หรื อปั จจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ ส่งผลต่อการดาเนิ นงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ ยงลดลงจากเดิม
4. บริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิ บายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. การกากับติดตามส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู ้ตามระบบ
6. การกากับติ ดตามผลการดาเนิ นงานตามแผนการบริ หารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
7. การกากับติดตามส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกาหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2

ผลการบริหารงานของคณะ

ชนิดของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ผลการดาเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้วา่ ในแต่ละสถาบันได้มีการกากับ ติดตามและสนับสนุน
การจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละหลักสู ตรของแต่ละคณะให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร เกณฑ์มาตรฐาน
ที่ เกี่ ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ รวมทั้งมีผลการดาเนิ นงานในแต่ละพันธกิ จ การ
บริ หารจัดการอยูใ่ นระดับใด
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคุณะของทุกคณะ
สู ตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

หมายเหตุ : คณะที่ ไ ด้ด าเนิ น การตามระบบคุ ณ ภาพระบบอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึ กษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ตอ้ งนาคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมา
คานวณในตัวบ่งชี้น้ ี แต่ตอ้ งรายงานผลในตัวบ่งชี้น้ ีให้ครบถ้วน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.3

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสู ตรและคณะ

ชนิดของตัวบ่ งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบัน มี ห น้า ที่ ก ากับ การด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาระดับ หลัก สู ต รและคณะ โดยมี ก าร
ดาเนิ นการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมิ นจะมุ่งไปที่ ระบบการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษามากกว่าการประเมิ นคุ ณ ภาพ เพื่ อให้สามารถ
ส่ งเสริ ม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็ นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี ร ะบบและกลไกในการก ากับ การด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพหลักสู ต รและคณะ ให้ เป็ นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสู ตร
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานของหลักสู ตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสู ตรและคณะ
4. นาผลการประเมินคุณภาพหลักสู ตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุ งหลักสู ตรและการดาเนิ นงานของคณะ
ให้มีคุณภาพดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสู ตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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บทที่ 7
แนวทางการวิเคราะห์ และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึ กษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในของตนเองให้เหมาะสม
กับ บริ บ ทและวิสัยทัศ น์ข องสถาบัน โดยต้องพิ จารณาเกณฑ์มาตรฐานอุด มศึ กษาที่ เกี่ ยวข้องในระดับชาติ ดว้ ย
เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ข้ นั ต่าที่ประเทศกาหนดและมุ่งสู่ เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรื อเอกลักษณ์ของสถาบัน
การวางระบบการประกันคุ ณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมิ นผล
เพื่ อนาข้อมู ลไปปรับปรุ งพัฒ นาคุ ณ ภาพอย่างต่ อเนื่ องและยัง่ ยืน ดังนั้น ระบบประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ดังกล่าว อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการ
ดาเนิ นงานตามระบบคุณภาพที่กาหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็ นระยะๆ โดยที่มีกลไกการดาเนิ นงาน
อย่างชัดเจน เช่น มีผรู ้ ับผิดชอบ / ผูบ้ ริ หาร / ผูเ้ กี่ยวข้อง / ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีส่วนร่ วม เมื่อครบหนึ่งปี การศึกษา ก็
ต้องมีการประเมินผลการดาเนิ นงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อนาไปปรับปรุ งพัฒนาในปี ถัดไป โดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาจะดาเนิ นการติ ดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิ บตั ิ ตามแผนการ
พัฒนาคุณ ภาพการศึ กษาอย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุ กสามปี และแจ้งผลให้สถานศึ กษาทราบรวมทั้งเปิ ดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
ระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดับ หลัก สู ต รที่ ค ณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามที่ ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้กาหนดให้รายงานการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดับ หลักสู ต ร (IQA ระดับ หลักสู ตร) และรายงานผลการด าเนิ น การของ
หลัก สู ต ร (มคอ.7) เป็ นรายงานฉบับ เดี ย วกัน เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นของการจัด ท ารายงานของสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่ คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึ กษาจัดทาขึ้ น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในระดับหลักสู ตรและ
เชื่ อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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การสรุ ปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้

1. ระดับหลักสู ตร
มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน การกากับมาตรฐานเป็ นองค์ประกอบที่ ตอ้ งดาเนิ นการให้เป็ นไป
ตาม เกณฑ์ม าตรฐานหลักสู ต รกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ กษาแห่ งชาติ และเกณฑ์ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
มี 1 ตัวบ่งชี้ จานวนเกณฑ์ข้ ึ นอยู่กบั ระดับปริ ญญา หากผลการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ งถือว่า
หลักสู ตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็ น“ศู นย์” หากหลักสู ตรนั้นมีผลการดาเนิ นงานผ่านทุ กเกณฑ์
ถือว่าเป็ นไปตาม มาตรฐานที่กาหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสู ตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6
ดังแสดงตามภาพ ต่อไปนี้
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คะแนนรวมเฉลี่ย =

ซึ่ งการแปลผลจะเป็ นการอธิ บายว่า
คะแนนระดับหลักสู ตร = 0
คะแนนระดับหลักสู ตร = 0.01-5.00

คะแนน
0.01 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้
13

หมายถึง หลักสู ตรไม่ได้มาตรฐาน
หมายถึง หลักสู ตรเป็ นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ
ตามคะแนนที่ได้ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แม้ว่า หลักสู ต รไม่ ผ่ านองค์ป ระกอบที่ 1 (การก ากับ มาตรฐาน) ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบหลักสู ต ร/คณะ/สถาบัน
ต้องประเมิ นตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่ อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสู ตร
ตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปั จจัยนาเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ตอ้ ง
รายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็ นการวิเคราะห์ในเชิ งคุณภาพในองค์ป ระกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับ
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสู ตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
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ตารางการวิเคราะห์ คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตร

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนน
ผ่าน

คะแนนเฉลี่ยขอทุกตัวบ่งชี้
ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

องค์ ประกอบ

จานวน
ตัวบ่ งชี้

2
3
3
4
1
13

I

P

ไม่ผา่ นการประเมิน
3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1
5.2,5.3,5.4
6.1
7
4

O

คะแนน
เฉลีย่

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้ อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสู ตรไม่ได้มาตรฐาน

2.1,2.2
2

ผลการประเมิน

ตัวอย่ างรายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่ นและโอกาสในการพัฒนา องค์ ประกอบที่ 2 - 6
จุดเด่ น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
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2. ระดับคณะ
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หารคณะใน 4 พันธกิ จ รวมทั้งระบบ การ
บริ หารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็ นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็ นปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ และผลลัพธ์ดว้ ย เพื่อให้ผบู ้ ริ หารคณะได้นาไปใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้
ตารางวิเคราะห์ ผลการประเมินระดับคณะ
องค์ ประกอบ
จานวน
ตัวบ่ งชี้

1
6
2
3
3
1
4
1
5
2
รวม
13
ผลการประเมิน

I

คะแนนการประเมินเฉลีย่
P
O

1.2,1.3,1.4
2.2
4

1.5,1.6
2.1
3.1
4.1
5.1,5.2
7

คะแนนเฉลีย่

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้ องปรับปรุ ง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

1.1
2.3
2

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็ นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสู ตรทุกหลักสู ตร
คณะควรวิเคราะห์ ในเชิ งคุ ณ ภาพเกี่ ยวกับจุ ด เด่ น และจุ ด ที่ ค วรพัฒ นาในแต่ ละองค์ป ระกอบด้วย ตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่ างรายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่ นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ ประกอบที่ 1 - 6
จุดเด่ น
1.
2.
จุดทีค่ วรพัฒนา
1.
2.
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3. ระดับสถาบัน
การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หารสถาบันใน 4 พันธกิ จ รวมทั้ง ระบบ
การบริ หารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็ นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็ นปัจจัย
นาเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ดว้ ย เพื่ อให้ผูบ้ ริ หารสถาบันได้นาไปใช้เป็ นข้อมูลในการปรั บปรุ งพัฒนา ตาม
ตารางต่อไปนี้
ตารางวิเคราะห์ ผลการประเมินระดับสถาบัน
องค์ ประกอบ
จานวน
ตัวบ่ งชี้

1
5
2
3
3
1
4
1
5
3
รวม
13
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลีย่
I
P
O

1.2,1.3
2.2
3

1.4,1.5
2.1
3.1
4.1
5.1,5.3
7

คะแนนเฉลีย่

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้ องปรับปรุ งเร่ งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้ องปรับปรุ ง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

1.1
2.3
5.2
3

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็ นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสู ตรทุกหลักสู ตร
*ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็ นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
สถาบัน ควรวิ เคราะห์ ในเชิ งคุ ณ ภาพเกี่ ย วกับ จุ ด เด่ น และจุ ด ที่ ค วรพัฒ นาในแต่ ล ะองค์ป ระกอบด้ว ย
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่ างรายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่ นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ ประกอบที่ 1 - 6
จุดเด่ น
1.
2.
จุดทีค่ วรพัฒนา
1.
2.
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ภาคผนวก
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การรับนักศึกษา
1 การกาหนดเป้ าหมายจานวนรับนักศึกษาคานึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์
ประจาที่มีอยู่ )ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็ นไปตามเกณฑ์(
2 เกณฑ์ก ารรั บ นัก ศึ ก ษาที่ ป ระกาศรั บ สะท้อ นคุ ณ ภาพของนัก ศึ กษาที่ เหมาะสมกับ หลัก สู ต รที่ เปิ ดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสู ตร ประเภทหลักสู ตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสู ตร ผลลัพธ์การ
เรี ยนรู ้ที่กาหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู ้พ้นื ฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ(
3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่ องมือหรื อข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่ งใส เปิ ดเผย และเป็ นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรี ยน
4 นักศึ กษาที่ รับ เข้าเรี ยนในหลักสู ตรมี คุณสมบัติและศักยภาพในการเรี ยนจนสาเร็ จการศึ กษาตามระยะเวลาที่
หลักสู ตร มีคุณสมบัติข้ นั ต้นทั้งความรู ้พ้ืนฐานหรื อประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนในหลักสูตร ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน
มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรี ยนเพียงพอ
5 ในกรณี ที่ นักศึ กษามี คุณ สมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ กาหนดในประกาศรั บ และมี การรั บเข้าศึ กษาแบบมี
เงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรี ยมความพร้อมทางการเรี ยนหรื อได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์
ขั้นต่า เพื่อให้สามารถเรี ยนในหลักสูตรได้จนสาเร็ จการศึกษา
6 การกาหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผูส้ มัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้า
ศึ กษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณ สมบัติพ้ืนฐานที่
นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจยั
7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นกั ศึกษาที่มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
)พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผูส้ มัคร(
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แนวทางในการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 3.2
การควบคุมดูแลการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษา
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึ กษา มีการควบคุมกากับให้จานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา )ผลประเมินจากนักศึกษา(
3 การแนะนาการลงทะเบียนเรี ยนโดยคานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา
4 การจัดเก็บ ข้อมู ลเพื่ อการรู ้ จักนักศึ กษา การแลกเปลี่ ยนข้อมูลนักศึ กษาในกลุ่ มอาจารย์ผูส้ อนเพื่ อการพัฒ นา
นักศึกษา )ผลการเรี ยน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน(
5 อาจารย์ที่ปรึ กษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรี ยนหรื อต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ
6 การจัดการความเสี่ ยงด้านนักศึกษา (มีขอ้ มูลนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนต่า มีความเสี่ ยงที่จะออกกลางคัน หรื อสาเร็ จ
การศึกษาช้า ฯลฯ)
7 ช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษา
8 บัณ ฑิ ต ศึ กษา การกาหนดเวลาให้คาปรึ กษาการเรี ยนในวิชาของอาจารย์ผูส้ อนและการให้ค าปรึ กษาการท า
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริ มการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม
10 บุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องกับ การจัดกิ จกรรมนักศึ กษาต้องมี ความรู ้ ความสามารถในการจัดกิ จกรรมที่ ส นองความ
ต้องการของนักศึกษา
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
12 การจัดกิ จกรรมการพัฒนานักศึ กษาครอบคลุมกิ จกรรมการเสริ มสร้างความยึดมัน่ ผูกพันกับความเป็ นพลเมือง
(civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
13 การจัด กิ จกรรมการพัฒ นานัก ศึ ก ษาต้อ งช่ วยเสริ ม สร้ างทัก ษะการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 เช่ น ICT literacy,
scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills
14 การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจากัด
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึ กษาได้รับการพัฒนาให้ได้
สาระความรู ้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
17 การสร้างเครื อข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่ มาช่วยสอนหรื อให้
ประสบการณ์แก่นกั ศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในต่างประเทศ
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แนวทางในการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 3.3
1
2
3
4

อัตราการคงอยูข่ องนักศึกษาในหลักสูตร
อัตราการสาเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรี ยนของนักศึกษา
บัณฑิ ตศึ กษา นักศึ กษามี ความรู ้ ทักษะการแสวงหาความรู ้ การสร้างความรู ้ด้วยตนเอง มี ศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ ความรู ้จากกระบวนการวิจยั ของตนเอง

แนวทางในการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบการรับอาจารย์ ใหม่
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู ้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยูเ่ ดิม
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้หลักสู ตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสู ตรสามารถส่ งเสริ มการทางานตามความชานาญ
ของแต่ละคนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3 อาจารย์ประจาหลักสู ตรต้องมีวฒ
ุ ิ การศึ กษา ตาแหน่ งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจานวนที่ ไม่ต่ ากว่าตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ระบบการบริหารอาจารย์
4 สถาบันต้องมี การจัดสรร หรื อจัดหางบประมาณในการพัฒ นาอาจารย์ให้มีคุณ วุฒิ ตาแหน่ งทางวิชาการ ตาม
เป้ าหมายที่กาหนด
5 ผูบ้ ริ หารสถาบันหรื อหน่วยงานที่ดูแลการบริ หารจัดการหลักสู ตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังด้าน
อาจารย์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมี แผนการบริ หารอาจารย์ประจาหลักสู ตร โดยการมี
ส่วนร่ วมของทีมบริ หารระดับคณะ )คณะกรรมการประจาคณะ(
6 สถาบันมีระบบและกลไกบริ หารกาลังคนที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศกั ยภาพให้คงอยูก่ บั สถาบัน
ลดอัตราการลาออก หรื อการย้ายงาน แผนบริ หารหลักสูตรควรประกอบด้วย
แผนอัตรากาลัง แผนการสรร
หาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธารงรักษา แผนการหาตาแหน่ งทดแทนกรณี ลาไปศึ กษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตาม
บริ บท
7 ในกรณี ที่ปริ มาณและคุณภาพอาจารย์ยงั ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรกาหนด สถาบันต้องมีวิธีการ
บริ หารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจากัดอย่างเป็ นระบบ
8 มีแผนบริ หารความเสี่ ยงด้านการบริ หาร กรณี มีอาจารย์ส่วนเกิน กรณี มีอาจารย์ขาดแคลน กรณี มีอาจารย์สมดุล
กับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริ หารความเสี่ ยง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยน
การสอนและการประเมินผลนักศึกษา
9 การกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
10
11

การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
ระบบการกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
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ระบบการบริหารอาจารย์
12 ระเบียบที่โปร่ งใสชัดเจนในการบริ หารอาจารย์ประจาหลักสูตร
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน
14 ระบบการยกย่องและธารงรักษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ระบบการส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พฒั นาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานและมีศกั ยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิต
17 การควบคุม กากับ ส่งเสริ มให้อาจารย์พฒั นาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
18 การเสริ มสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ท้ งั ในและระหว่างหลักสูตร
19 การส่ งเสริ มการทาวิจยั เพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ )ประเมินจากจานวนอาจารย์ที่มีการทาวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน(
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริ มพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
21 อาจารย์อาวุโส หรื ออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร
22 บัณฑิตศึกษา ให้ความสาคัญกับการจัดหาอาจารย์หรื อพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากาลังคนในหลักสูตร
ปริ ญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ตอ้ งเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจยั นอกเหนื อจากความรู ้
ความสามารถด้านการสอน
แนวทางในการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์
1 อัตราการคงอยูข่ องอาจารย์ประจาหลักสูตร
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริ หารจัดการหลักสูตร
3 จานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
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แนวทางในการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสู ตร
1 หลักสู ตรมีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบตั ิที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู ้ ทักษะผ่านการ
เรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุ งให้ทนั สมัยตลอดเวลา มีการเปิ ดวิชาใหม่ให้นกั ศึกษาได้เรี ยน
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
4 คาอธิ บายรายวิชามีเนื้ อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต และมีเนื้ อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนใน
สิ่ งที่ควรเรี ยน มีความลึกในวิชาเอกหรื อที่เป็ นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กนั ระหว่างวิชา และมีการ
สังเคราะห์การเรี ยนรู ้
5 เนื้ อ หาที่ ก าหนดในรายวิช าไม่ มี ค วามซ้ าซ้อ น กลุ่ ม รายวิช ามี ค วามต่ อ เนื่ อ งสัม พัน ธ์ กัน เหมาะสมกับ ระดับ
การศึกษาของหลักสูตร
6 ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตรงกับผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่กาหนดในรายวิชาและหลักสูตร
7 การจัดการเรี ยนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชาครบถ้วน
8 การเปิ ดรายวิชามีลาดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นกั ศึกษามีพ้นื ฐานความรู ้ในการเรี ยนวิชาต่อยอด
9 การเปิ ดรายวิชาเป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรเพื่อให้นกั ศึกษาสาเร็ จได้ทนั ตามเวลาที่กาหนดในหลักสูตร
10 การเปิ ดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นกั ศึกษาที่เรี ยนในสถาบันหรื อนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรื อการศึกษาทางไกล
มีการควบคุ มให้นักศึ กษาได้เนื้ อหาสาระ เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ วิธีการจัดการเรี ยนการสอน การประเมิ นที่ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิม่ เติม(
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้ อหาความรู ้และทฤษฎี การปฏิบตั ิในเนื้ อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็ นจุดเน้น วิชาการศึกษา
ทัว่ ไปที่สร้างความเป็ นมนุษย์ที่เตรี ยมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดารงชีวติ
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสาคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตอ้ งมีการเรี ยนในเนื้ อหาสาระที่กาหนดใน
รายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิม่ เติม(
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู ้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซบั ซ้อน มีจุดเน้น
15 การควบคุมกากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมตั ิเป็ นประเด็นวิจยั ร่ วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม
16 หัวข้อวิทยานิ พนธ์เป็ นประเด็นวิจยั ที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสู ตร และสอดคล้องกับระดับของ
หลักสูตร
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู ้ใหม่มากกว่าระดับปริ ญญาโท

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

152
แนวทางในการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 5.2
การวางระบบผู้สอน
1 ผูส้ อนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู ้และความชานาญในเนื้ อหาวิชาที่สอน )คานึ งถึงสาขาวิชา
ประสบการณ์ทางาน ผลงานวิชาการของผูส้ อน(
2 หลักสู ตรกาหนดผูส้ อนให้นักศึ กษาได้เรี ยนจากผูส้ อนที่ มีความชานาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนามุมมองหรื อความคิดจากผูส้ อนหลากหลายความรู ้และประสบการณ์ )ในแต่ละหลักสู ตร นักศึกษาควรได้
เรี ยนกับอาจารย์ผสู ้ อนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา(
3 มี ก ารก ากับ มาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ ทัน สมัยในด้านเนื้ อ หา
กิจกรรมการเรี ยน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
4 การกากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา
และมีการกากับให้ดาเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
5 นักศึกษาที่เรี ยนในและนอกสถาบัน หรื อระบบปกติ /ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์ผสู ้ อน/อาจารย์ที่ปรึ กษาเท่าเทียมกัน
6 หากมีการกาหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึ กอบรม การให้คาแนะนา และการปรับปรุ งพัฒนาให้มี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิม่ เติม(
7 หลักสู ต รต้อ งมี อ าจารย์เต็ม เวลาในปริ ม าณที่ เพี ยงพอ มี คุณ สมบัติด้านความรู ้ ประสบการณ์ เวลาในการให้
คาปรึ กษาและการพัฒนานักศึกษา
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/สาระนิ พนธ์ คานึ งถึงคุ ณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึ กษาที่ เหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมตั ิ โดยเฉพาะความรู ้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจยั ที่จะควบคุมการทาวิทยานิ พนธ์ของ
นักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา
9 มีการควบคุมกากับจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
10 มีการกากับให้อาจารย์พิเศษที่มาทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการเรียนการสอน
11 การควบคุมการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรี ยนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
12 การส่งเสริ มให้อาจารย์ใช้วธิ ีการสอนใหม่ๆ ที่พฒั นาทักษะการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
13 การจัด การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย เน้ น ทฤษฎี แ ละการปฏิ บัติ การเรี ย นรู ้ จ ากผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก/
ผูป้ ระกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ
14 การจัดกิ จกรรมการเตรี ยมความพร้ อมทางการเรี ยนแก่ นักศึ ก ษา (เช่ น ความรู ้พ้ื นฐานที่ จาเป็ นต้องมี ก่อนเข้า
โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ(
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึ กษาระหว่างเรี ยนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรี ยนรู ้/การทางาน/
การประกอบอาชีพ
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กระบวนการเรียนการสอน
16 การส่ งเสริ มความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่ เอื้อต่อการทางาน )ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่ อสารการพูด ฟั ง
อ่าน เขี ยน ทักษะ ICT ทัก ษะการแก้ปั ญ หา ฯลฯ( ด้วยวิธี การหลายช่ องทาง เช่ น การส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ ด้ว ย
เทคโนโลยีสื่อสาร )เครื อข่ายทางสังคม online learning)
17 การเตรี ยมความพร้อมด้านการทางาน/การประกอบอาชี พ )กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทา/การเผยแพร่
ผลงาน(
18 การสอนแบบเน้นการปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้จากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก/ผูป้ ระกอบการ การศึกษาดูงาน
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริ มความรู ้และทักษะการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพเช่น online learning
21 การส่ งเสริ มการทาวิจยั เพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ )ประเมินจากจานวนอาจารย์ที่มีการทาวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน(
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริ มพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
23 อาจารย์อาวุโส หรื ออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร
24 การควบคุมกากับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินนักศึกษา
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิม่ เติม(
25 การนากระบวนการบริ การทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนและส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา
26 การนากระบวนการวิจยั มาใช้ในการเรี ยนการสอนและส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรี ยนการสอนและส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา
27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นกั ศึกษาสนใน )ถ้ามี(
28 ระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึ กษา )ถ้ามี(
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นกั ศึกษาเข้าไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึ กษา โดยมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา
และสถานประกอบการ
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิม่ เติม(
31 การส่ งเสริ มให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่ พฒ
ั นาทักษะการเรี ยนรู ้ของนักศึ กษา โดยเฉพาะการสอนที่ เน้น
ปั ญหาเป็ นฐาน การสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
32 มีระบบกากับการทางานของอาจารย์ผสู ้ อนที่ เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานของอาจารย์ในการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์
33 มีระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์/สาระนิ พนธ์ของนักศึ กษา เพื่อให้นักศึ กษาสาเร็ จ
การศึกษาได้ทนั ตามระยะเวลาที่กาหนด
34 หัวข้องานวิจยั ของนักศึกษาสอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึ กษา
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บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิม่ เติม(
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่ งครั้งต่อภาค
การศึกษา
36 มีฐานข้อมูลงานวิจยั ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก
37 มีการให้ความรู ้และระดับชั้นความสาคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่
สกอ. รับรอง และการจดสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร
38 มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจยั ปั ญหาการคัดลอกผลงานวิจยั และปั ญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ
39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์และส่งเสริ มให้นกั ศึกษาจัดทาข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับ
ทุนสนับสนุน
40 การสร้างเครื อข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรื อให้
ประสบการณ์แก่นกั ศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในต่างประเทศ
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แนวทางในการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 5.3
การกาหนดเกณฑ์การประเมินให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วม
น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา )วิชาทฤษฎี ปฏิบตั ิ สัมมนา ฯลฯ(
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริ ง )เครื่ องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบ
ปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการ
ปฏิบตั ิงาน ฯลฯ เครื่ องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบตั ิงานจริ งในการประกอบอาชีพ
4 การกากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่ องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุ งพัฒนาเครื่ องมือที่ ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์ขอ้ สอบ
ปรับปรุ งข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรื อเครื่ องมือประเมินสามารถวัดความรู ้และการ
คิดขั้นสูงได้ เครื่ องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้จริ งในโลกแห่งการทางาน(
6 การควบคุมการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรี ยนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นกั ศึกษารับรู ้ชดั เจน )กาหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์
ที่นกั ศึกษามีส่วนร่ วม หรื อรับรู ้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีขอ้ มูลหลักฐานหรื อที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรด
ชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริ งของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา(
8 การส่งเสริ มการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF
9 การประเมินการจัดการเรี ยนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.6 มคอ.6 และมคอ.7
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิม่ เติม(
10 การกาหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตวั บ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้ องกัน ชัดเจน
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่ งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้
12 วิทยานิ พนธ์ที่มีคุณภาพระดับดี มาก มีประเด็นวิจยั ที่ สะท้อนความคิดริ เริ่ ม ร่ วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่
เหมาะสม เป็ นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ ในรู ปแบบ/วารสารซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชาชี พ
หรื อรับรองโดย สกอ.
1
2
3
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แนวทางในการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
1 การเตรี ยมความพร้อมทางกายภาพ )ห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการสภาพแวดล้อมด้านการเรี ยนรู ้(
2 การจัดสิ่ งอานวยความสะดวก และสิ่ งสนับสนุ นทางการศึ กษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรี ยนรู ้
วารสารวิชาการเพื่อการสื บค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย
3 การจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรื อทางานร่ วมกัน
4 มีบริ การคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็ วสูง
5 สาหรับการเรี ยนการสอนทางไกล ระบบการเรี ยนรู ้แบบทางไกลมีประสิ ทธิ ภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ติดต่อสื่ อสารได้ใกล้ชิด
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิม่ เติม(
6 การเปิ ดสอนหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาควรดาเนิ นการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและกาหนดความคาดหวังสู งกว่า
ข้อกาหนดในหลักสู ตรปริ ญญาตรี ที่เป็ นสาขาเดี ยวกัน ทรั พยากรการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื บค้นและการเรี ยนรู ้ตอ้ งมีมากกว่าข้อกาหนดที่ พึงมีของหลักสู ตร
ปริ ญญาตรี
7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นกั ศึกษาเพื่อทาวิจยั
8 มีหอ้ งทางานวิจยั )ซึ่งไม่ใช่หอ้ งเรี ยน( เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทาวิจยั
9 มีอุปกรณ์และเครื่ องมือพื้นฐานที่จาเป็ นและเหมาะสมในการทาวิจยั
ความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาต่ อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๖
-------------------------------ด้วยระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ )ฉบับที่ ๓( พ.ศ.๒๕๕๐ คณะกรรมการการอุดมศึ กษา )กกอ.( ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการที่ ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ว่า
จะต้องมีคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ที่ กกอ. กาหนด สาหรับตาแหน่ งที่ เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
กกอ. กาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ )๔( และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติสถาบัน อุดมศึ กษาเอกชน )ฉบับที่ ๒( พ.ศ.๒๕๕๐ กกอ. จึ งกาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็ นรู ปเล่มสิ่ งพิมพ์หรื อเป็ นวารสารออนไลน์ สาหรับการเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้ระเบียบนี้นบั ตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการตามระเบี ยบนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนใช้วารสารทาง
วิชาการที่มีรายชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๓ ในกรณี วารสารทางวิชาการที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามีขอ้ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาจ
พิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
)๑( มีกาหนดการเผยแพร่ ที่แน่นอนชัดเจน และสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ ๒ ฉบับ
)๒( มีการระบุสานักพิมพ์หรื อหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสารและสาขาวิชาของ
บทความที่จะรับตีพิมพ์
)๓( มีคณะบรรณาธิการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
)๔( มีหลักฐานที่ ตรวจสอบได้วา่ วารสารมีการแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ (peer reviewer( ที่ พิจารณาคุณภาพ
บทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรื อกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอก
หน่วยงานที่จดั ทาวารสารอยูใ่ นรายชื่อด้วย
)๕( บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิ (peer reviewer( ที่ตรงหรื อเกี่ ยวเนื่ อง
กับสาขาของบทความ และไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผูน้ ิพนธ์
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)๖( วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่ บทความที่มีผูน้ ิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กรณี ที่บทความมีผนู ้ ิพนธ์ร่วมที่เป็ นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ให้ถือว่าเป็ นบทความจากหน่วยงาน
ภายนอก
)๗( มีบทคัดย่อของบทความที่ เป็ นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณี ที่บทความตีพิมพ์
เป็ นภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็ นภาษาอังกฤษด้วย
)๘( มี การตีพิมพ์บทความที่ มีรูปแบบการตี พิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็ นรู ปแบบเดี ยวกันในทุ กบทความ
ได้แก่ ชื่อและที่อยูผ่ นู ้ ิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๓ แล้ว
ให้จดั ทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ออกประกาศ
ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็ นที่ยอมรับตามข้อ ๒ จึงกาหนดให้
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็ นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วนั ที่ระเบียบนี้ มีผลบังคับใช้
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

)รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ(
ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เอกสารแนบท้ ายระเบียบ
วารสารทางวิชาการที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ.กาหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยูใ่ นฐ้านข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้
๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
(select ebscohost and then academic search premier)
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
- BIOSIS (http://www.biosis.org)
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
(select ebscohost and then H.W.Wilson(
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
- Scopus (http://www.info.scopus.com)
- Social Science Research Network
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
๒. ฐานข้อ มู ล ระดับ ชาติ ได้แก่ ศู น ย์ดัช นี ก ารอ้างอิ งวารสารไทย )Thai Journal Citation Index – TCI( เฉพาะ
วารสารที่มีชื่ออยูใ่ นกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ )http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)
หมายเหตุ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป
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เอกสารแนบท้ ายประกาศ
วารสารทางวิชาการที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ.กาหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยูใ่ นฐ้านข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้
๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
(select ebscohost and then academic search premier)
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
- BIOSIS (http://www.biosis.org)
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
(select ebscohost and then H.W.Wilson(
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
- Scopus (http://www.info.scopus.com)
- Social Science Research Network
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
๒. ฐานข้อ มู ล ระดับ ชาติ ได้แก่ ศู น ย์ดัช นี ก ารอ้างอิ งวารสารไทย )Thai Journal Citation Index – TCI( เฉพาะ
วารสารที่มีชื่ออยูใ่ นกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ )http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)
หมายเหตุ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป
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