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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. 2562
จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการจัด ทำเกณฑ ตั วบ ง ชี ้ก ารประกั นคุ ณภาพการศึก ษาภายใน ระดั บคณะ
และมหาวิทยาลัย ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
พิมพ

: พฤษภาคม 2563 จำนวน 500 เลม

จัดพิมพเผยแพร : งานมาตรฐานการศึกษา สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 186 หมู 1 ถนนสุรินทร-ปราสาท
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 32000
โทรศัพท 044 710035

.

คำนำ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และแกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ มุงเนน
คุณภาพทุกระดับ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ ประกอบความใน
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงไดกำหนดมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อ ง
มีการจัดทำรายงานประจำปเสนอสภามหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรโดยการมีสวนรวมจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ได ร ว มสร า งระบบและกลไกในการพั ฒ นา ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น การดำเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยได
ดำเนินการวิเคราะหและสังเคราะหมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา แผนพัฒนา
การศึ กษาแห ง ชาติ แผนยุ ท ธศาสตรม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพื่ อการพั ฒ นาท อ งถิ่ น แผนยุ ทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร และกฎระเบียบที่เกี่ยวของดานคุณภาพการศึกษา นำมาพัฒนามาตรฐาน
และตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัย สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ของมหาวิ ทยาลัย สังคม และประเทศชาติ โดยเริ่มใชเปนแนวทางในการดำเนิน งานประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายในสูการปฏิบัติ ปการศึกษา 2562 เปนตนไป
คู ม ื อ ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ใช เป น แนวทางในการกำกั บ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหาจะประกอบดว ยระบบการประกัน คุณภาพภายใน
ระดั บ หลักสูต ร ระดับคณะ และระดับ มหาวิท ยาลัย แนวทางการวิเคราะหแ ละสรุป ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ
ฉบับนี้จะชวยสงเสริมใหมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนำไปสูการ
ดำเนิ นการตามพั น ธกิจ ของมหาวิท ยาลัย อย างมีป ระสิทธิภ าพ และเปน กลไกหนึ่ งในการขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ใหบรรลุสูเปาหมายการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน
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บทที่ 1
สวนนำ
1. ขอมูลทั่วไป

ประวัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เดิมคือวิทยาลัยครูสุรินทร ไดรับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29
กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัดกรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ตอมาพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิ เ บศร มหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
พระราชทานนาม”สถาบันราชภัฏ” แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แหง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2535 และไดจัดตั้งเปนสถาบันราชภัฏสุรินทร แทนวิทยาลัยครูสุรินทร ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ตอมาไดรับการยกฐานะเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแตวันที่ 15
มิถุนายน พ.ศ. 2547
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ตั้งอยูที่ 186 หมู 1 ถ.สุรินทร – ปราสาท ตำบลนอกเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 32000

เนื้อที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเนื้อที่ทั้งหมด 479 ไร 1 งาน 70 ตารางวา
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ตราประจำมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร ิ น ทร เ ป น ตราพระราชลั ญ จกรประจำพระองค
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลายกลางเปนรูป
พระมหาอุณาโลมอยูภายในวงจักร รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบเหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ด
ชั้น ฉัตรตั้งอยูบนพระที่นั่งอิฐทิศ การที่ผูกำหนดรูปแบบตราพระราชลัญจกร ดังนี้ หมายถึง ทรงเปน
พระมหากษัตริยผูเปนใหญในแผนดิน โดยที่ผูแทนทั้งแปดนอมนำแผนดินและความเปนใหญมาถวาย
เปนสัญลักษณแหงวันบรมราชาภิเษก
ตามโบราณราชประเพณีที่เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวาย
น้ำอภิเษก โดยทิศทั้งแปดและเปนครั้งแรกที่พระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ำ
อภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะทรงรับจากบัณฑิตดั่งในรัชกาลกอน

ความหมายตราสัญลักษณ
พระราชลัญจกร จัดเปนหมวดหมูได 3 ประเภท ดังนี้
1. พระราชลัญจกรประจำพระองค หมายถึง ตราประจำชาติ ดวงที่ใชประทับกำกับพระ
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริยในตัวเอกสารสวนพระองคซึ่งไมเกี่ยวดวยราชการแผนดิน
2. พระราชลั ญจกรประจำแผน ดิ น หมายถึง ตราแผน ดินสำหรับ ประทับ กำกับพระ
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริย หรือกำกับนามผูสำเร็จราชการแทนพระองค
3. พระราชลัญจกรสำหรับแผนดิน หมายถึง ตราประจำชาติตาง ๆ ซึ่งใชประทับกำกับ
เอกสารสำคัญในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย

หนา 2
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

สีของสัญลักษณตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
1. สีน้ำเงิน แทนคา สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกำเนิด และพระราชทานนาม
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
2. สีเขียว แทนคา แหลงที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แหง ในแหลงธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่สวยงาม
3. สีทอง แทนคา แหลงความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา
4. สีสม แทนคา ความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นกาวไกลใน 36 สถาบัน
5. สีขาว แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

(มวง)

(เขียว)

ตนไมประจำมหาวิทยาลัย
อินทนิล : Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

หนา 3
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญา
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูสากล
วิสัยทัศน
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนำดานการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และ
ยกระดับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สายครู แ ละสายอื ่ น ๆ ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพตอบสนองต อ ความต องการของ
ตลาดแรงงาน
2. การวิจัยเปนที่ยอมรับและตอบสนองความตองการของทองถิ่นอยางมีคุณภาพ
3. การบริการวิชาการ แกสังคมอยางยั่งยืน
4. อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใชเทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล
6. สรางเครือขายและความรวมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ทองถิ่น และผูประกอบการ
ในการจัดการศึกษา

3. อัตลักษณ เอกลักษณ
อัตลักษณ
อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร หมายถึง เปนผูที่มีความรูควบคูคุณธรรม
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของคนไทย 4 ประการ รวมทั้งประกอบสัมมาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสาและคำนึงถึงความเปนธรรมของสังคม เพื่อความมั่นคง และยั่งยืน
ของประเทศชาติ
“ความรูดี มีคุณธรรม ประกอบสัมมาชีพ”
ความรูดี หมายถึง บัณฑิตมีความรู และนำความรู ความสามารถ ไปใชในการพัฒนาทองถิ่น
และประเทศชาติใหกาวสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงคของ
คนไทย 4 ประการ อันไดแก มีทัศนคติที่ดีที่ถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง มีงานทำ มีอาชีพ
และเปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
ประกอบสัมมาชีพ หมายถึง บัณฑิตประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีจิตอาสาและคำนึงถึงความเปนธรรมของสังคม
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เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูสากล
วัฒนธรรมองคกร “วัฒนธรรมองคกร” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 4 ขอคือ
1. มีความตื่นตัว กระตือรือรนตอการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล
2. คำนึงถึงประโยชนสวนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น
3. มีความคิดสรางสรรคในการทำงาน ศรัทธา ขยันอดทน ทำงานเปนทีมและมีจิตใจของ
การใหบริการ
4. เปนชุมชนทางวิชาการที่เนนการถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนความรูในองคกร

4. ประเด็นยุทธศาสตร
1. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพ และความ
ยั่งยืน
2. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณและ สอดคลองกับภารกิจ
3. พัฒนาความเขมแข็งดานการผลิตบัณฑิต
4. พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งดานการวิจัย
5. พัฒนางานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement)
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
6. สงเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.
7. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล
8. พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ให เปนโรงเรียนตนแบบและเปน
แหลงฝกประสบการณ วิชาชีพของนักศึกษา

5. นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
1. มหาวิทยาลัยสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือและ
กลไกพื้นฐานในการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องมุงสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ยั่งยืน และรองรับการประเมินจากสถาบันและองคกรภายนอกเพื่อแสดงใหเห็นศักยภาพของการ
พัฒนาสถาบันสูสากล
2. ทุกหลักสูตรสาขาวิชาตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(Thai Qualification Framework for Higher Education TQF : HEd.) และหลักสูตรวิชาชีพตอง
ไดรับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจากสภาวิชาชีพ
3. มหาวิทยาลัยวางระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน ตั้งแตระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระดับคณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย
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เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และการดำเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
4. คณะที่มีการจัดการศึกษารวมหรือมีความรวมมือในการจัดการศึกษากับหนวยงานหรือ
องคกรอื่น ตองมีการวางระบบและกลไกการดำเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษารวมกันอยางตอเนื่อง โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของคณะนั้น ๆ
5. ส งเสริ ม สนั บสนุ นใหม ี การศึ กษาเรี ยนรู  การนำระบบประกั น คุณ ภาพมาใชในการ
ดำเนินงาน เชน PDCA /PDSA, TQA, EdPEx, ISO, ระบบ 5ส เปนตน
6. สงเสริมใหบุคลากรทุกคนทุกสายงานมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการคุณภาพใหเปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน โดยกระจายอำนาจและ
ความรับผิดชอบใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย
7. สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดองคความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูดา นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา บุคลากรและองคกรภายนอกอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความรู
ความเขาใจ ทักษะ มุงใหเกิดวัฒนธรรมการทำงานขององคกร และนำไปสูการสรางนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดี หรือมีผลการดำเนินงานดานตาง ๆ ที่กอใหเกิดการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อ
นำไปสูองคกรแหงการเรียนรู
8. สนับสนุนการนำระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในบริหารการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถใชรวมกันไดทั้งระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระดับคณะ หนวยงาน
สนับสนุนและระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9. สงเสริมการเผยแพรขอมูลอันเปนผลจากการดำเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตอสังคม
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มี พันธกิจ ในดานการผลิตบั ณ ฑิต
การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดานการบริ หาร
จัดการ เพื่อสนองความตองการของสังคม ทั้งในภาครัฐและเอกชน และสอดคลองกับความตองการ
กำลังคนในการพัฒนาประเทศ จากพันธกิจดังกลาวมหาวิ ทยาลัยจึ งตระหนัก และพยายามที่ จ ะ
ดำเนินการตามพันธกิจใหมีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับของสังคม ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษา
แหง ชาติ พ.ศ. 2542 แก ไขเพิ ่ ม เติ ม (ฉบั บที ่ 2) พ.ศ. 2545 และแก ไขเพิ ่ ม เติม (ฉบับ ที ่ 3)
พ.ศ. 2553 มีจุดมุงหมายและหลักการของการจัด การศึ กษาที่ มุ งเน นคุ ณภาพทุกระดับ พัฒนา
คุณภาพผูเรียนและสรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ ประกอบความในกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงไดกำหนดมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทรที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เปนเครื่องมือสำคัญอยางหนึ่งในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคและสอดคลอง
กับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดเนนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว

1. หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
ก อนประกาศพระราชบั ญ ญั ต ิ การศึก ษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิ ทยาลั ย ได
ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทำประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539
เพื ่อเปน แนวทางในการประกั นคุ ณภาพการศึกษาของสถาบั น อุ ด มศึ กษาตามหลักการสำคั ญ 3
ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดำเนินการของ
มหาวิทยาลัย (Institutional Autonomy) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพ
จากภายนอกตามหลั ก การของความรั บ ผิ ด ชอบที ่ ต รวจสอบได (Accountability) ต อ มา
พระราชบัญ ญั ติ การศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก ไขเพิ ่ ม เติ ม (ฉบับ ที ่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ กษา ประกอบกั บ กฎกระทรวง การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา พ.ศ. 2561 ให
สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษาให เปน ไปตามมาตรฐานการศึ กษาแตละระดับ และประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พรอมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไวจัด

ใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง
ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป

2. ความจำเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา
พันธกิจที่สถาบันอุดมศึกษา จะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การใหบริการทางวิชาการแกสัง คม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินการตาม
พันธกิจทั้ง 4 ประการดังกลาว มีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทำใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งจำเปน
ที่จะตองเรงดำเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ
1. คุณภาพของสถาบันอุด มศึ กษาและบั ณฑิ ตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จ ะมี ความ
แตกตาง กันมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2. ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขาม
พรมแดน และการเคลื่ อนยายนักศึกษาและบั ณฑิต อันเปนผลมาจากการรวมตัว ของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันคุณภาพการศึกษา
3. มหาวิท ยาลัย มี ความจำเปน ที ่ จ ะต องสร า งความมั ่ น ใจแก สั ง คมว าสามารถพั ฒ นา
องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้นไมวาจะเปนการ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม และ
บริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
4. มหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public information) ที่เปนประโยชนตอผูมี
สวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5. สั ง คมต อ งการระบบอุ ด มศึ ก ษาที ่ เ ป ด โอกาสให ผู ม ี ส  ว นได ส  ว นเสี ย มี ส  ว นร ว ม
(Participation) มี ค วามโปร ง ใส (Transparency) และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบซึ ่ ง ตรวจสอบได
(Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กำหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงาน
ต น สัง กัด หน ว ยงานที่เ กี่ ย วข องและเปด เผยตอสาธารณชน เพื่ อนำไปสู การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
7. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได อ อกประกาศกระทรวงศึ กษาธิ ก าร เรื ่ อง มาตรฐานการ
อุด มศึ กษา พ.ศ. 2561 เมื ่ อวั นที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมี การปรับ ปรุงมาตรฐานการ
อุ ด มศึ ก ษาให ส อดคล อ งตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ เพื ่ อ ใช  เ ป น กลไกระดั บ กระทรวง
ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงานในการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
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ใหเปนไปตามหลักการ โดยมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอยางตอเนื่อง มาตรฐาน
การอุดมศึกษาจะครอบคลุมดานผลลัพธผูเรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภท
สถาบัน
8. กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 กำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนด พรอมทั้งจั ดทำแผนพัฒนาการจั ด การศึ กษาของสถานศึกษาที่มุ งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึ กษา ติดตามผลการดำเนิ นการเพื่ อพัฒนาสถานศึ กษาให มีคุณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป
9. กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
และเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาดวยความจำเปนดังกลาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร จึงจำเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
9.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชา คณะ หรือ
หนวยงานเทียบเทาและมหาวิทยาลัยในภาพรวมตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น โดย
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกมาตรฐานวาเปนไปตามเกณฑและไดเปาหมายที่
กำหนดไว
9.2 เพื่อใหหลักสูตรสาขาวิชา คณะ หรือหนวยงานเทียบเทาและมหาวิทยาลัยทราบ
สถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสูการกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets)
และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
9.3 เพื่อใหหลักสูตรสาขาวิชา คณะ หรือหนวยงานเทียบเทา และมหาวิทยาลัยทราบ
จุดเดน โอกาสในการพัฒนา ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
9.4 เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทำใหมั่นใจวา
มหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กำหนด
9.5 เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูล
พื ้น ฐานที ่ จ ำเปน สำหรั บการส ง เสริ มสนั บสนุน การดำเนิ นการตามพันธกิจ ของมหาวิ ท ยาลัย และ
สถาบันอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
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3. กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1. พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที ่ 2)
พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และแกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
การดำเนิ นงานของสถาบั นอุ ด มศึ กษาใหเปนไปตามนโยบาย เป าหมาย และระดั บ คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานที ่ ก ำหนดโดยสถานศึ ก ษาและหรื อหน ว ยงานต น สั ง กั ด โดยหน ว ยงานต น สั ง กั ด และ
สถานศึกษากำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่องมีการจัด ทำ
รายงานประจำป ที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบันหนวยงานตนสังกัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอกเปน
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความมุงหมายหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตล ะ
ระดับ ซึ่งประเมินโดย “สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)”
หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่
2) พ.ศ. 2545 ไดกำหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1
ครั้ง ในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและ สาธารณชน
2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
จากวิสัยทัศนของชาติที่ระบุไววา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ภายใต ย ุ ท ธศาสตร ช าติ
ประกอบด ว ย 6 ยุ ทธศาสตร ที ่ ม ีส าระสำคัญ คื อมี ความมั ่ นคงในทุ กมิต ิ ทั ้ งมิ ติ เศรษฐกิจ สั งคม
สิ ่ ง แวดล อ ม และการเมื อ ง มี ค วามมั ่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ที ่เขม แข็งเปน ศูนยกลางและเปน ที่ ยึดเหนี่ยวจิต ใจของประชาชน สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุน มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อยางตอเนื่องยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง เศรษฐกิจ
มีความสามารถในการแขงขันสูง เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต
การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาท สำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อนำไปสูการ
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พัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะพั ฒนา
คุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดใน ระบบเศรษฐกิจ
3. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
การศึกษาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนที่รัฐตองจัดใหเพื่อพัฒนาคนไทยทุกชวงวัย
ใหมีความเจริญงอกงามทุกดาน เพื่อเปนตนทุนทางปญญาที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ
และสมรรถนะ ในการประกอบสัมมาชีพ และการดำรงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางเปนสุขอันจะ
นำไปสูเสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ตองพัฒนาใหเจริญกาวหนาทัดเทียม
นานาประเทศในเวทีโลกทามกลางกระแสการเปลี ่ ยนแปลงอยางรวดเร็ว ของโลกศตวรรษที่ 21
ประเทศไทยไดใหความสำคัญดานการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด เพื่อ
วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคน
สามารถเข าถึง โอกาสและความเสมอภาค ในการศึ กษาที่ ม ี คุ ณ ภาพ พั ฒ นาระบบการบริห ารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะ ในการทำงานที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศจากแรงกดดันภายนอก ไดแก การเปลี่ยนแปลงของบริบท
เศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสูอุตสาหกรรม 4.0 ความ
ตองการกำลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และแรงกดดันจากภายในประเทศ จากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรที่สงผลให ประเทศเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณในอนาคตอันใกล การติดกับดัก
ประเทศที่มีรายไดปานกลางทัศนคติความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากร ที่ปรับ
เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทำลายและเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปญหาหลายประการ ปญหา
คุณภาพและมาตรฐานการจัด การศึ กษาในทุกระดับ จุดออนของระบบการศึ กษาและการพั ฒ นา
บุคลากรดานวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยัง
ไมเหมาะสม ขาดความคลองตัวยังมีความเหลื่อมล้ำในดานโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ดังนั้นจึงจำเปน ตองมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนการรับรองคุณภาพในการจัดการศึกษา
ทุกระดับเชนเดียวกัน
4. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580
แผนอุ ด มศึ กษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 กำหนดหลั กการพื ้ น ฐานและ
แนวคิดในการจัดทำแผนที่มุงหวังใหอุดมศึกษาเปนหัวรถจักรในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ปฏิรูปการอุดมศึกษาทั้งระบบและสรางโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบของประเทศ โดย
มีเจตนารมณ วิสัยทัศน และเปาหมายเชิงหลักการ ดังนี้

หนา ๑๑
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

เจตนารมณ
1. อุดมศึกษาไทยตองนำการพัฒนาและเปดโอกาสการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
คนไทยใหเกิด ทั กษะทางความคิ ด มี ความสามารถทางวิชาการและวิชาชี พ ตลอดจนมีการเรี ย นรู
ตอเนื่องตลอดชีวิต
2. อุดมศึกษาไทยตองเปนศูนยรวมของความรูและศาสตรตาง ๆ ที่ทันสมัย นำไปสู
การแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3. อุดมศึกษาไทยตองบริหารอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการเรียนรู
และการพัฒนาของศาสตร และวิชาการรวมถึงการเรียนรูที่จะบูรณาการขามศาสตร
4. อุ ดมศึกษาไทยต องพั ฒ นาคุ ณ ภาพสู  สากลเพื ่ อสรา งขี ดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
วิสัยทัศน
อุ ด มศึ กษาไทยเป นแหล ง สรา งป ญญาใหส ั งคมนำทางไปสู  การเปลี ่ ย นแปลง สร าง
นวัตกรรม ความรู งานวิจัย ที่เสนอทางเลื อกและแกปญหาเพื ่อการพัฒ นาประเทศและสร างขีด
ความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายเชิงหลักการ
การกำหนดเปาหมายเชิงหลักการของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป สะทอนใหเห็น
เจตนารมณเพื่อให ระบบอุดมศึกษาเปนกลไกสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบดวยเปาหมายแต
ละดาน ดังนี้
เปาหมายดานคุณภาพ หมายถึง คุณภาพบัณฑิต คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม การ
พัฒนาสูความเปนเลิศระดับโลก
เปาหมายดานประสิทธิภาพ หมายถึง การบริหารแบบมืออาชีพ การบริหารตนทุน
คุ ณภาพประสิท ธิ ภ าพการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ธรรมาภิ บ าล และประสิ ทธิ ภาพ การวิ จ ั ย และการสร า ง
นวัตกรรม
เปาหมายดานความเสมอภาค หมายถึง โอกาสและความหลากหลายของผูรับบริการ
กลไกการพัฒนากลุมผูดอยโอกาสและการระดมทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เปาหมายดานการตอบสนองบทบาทที่เปลี่ยนแปลง หมายถึง การปรับตัวของการผลิต
บัณฑิตเขาสูความตองการที่เหมาะสม การลดชองวางทักษะของบัณฑิตกับความตองการของนายจาง
ความสัมพันธกับภาคการผลิตและชุมชนการสรางงานการเปนผูประกอบการ การมีงานทำ
และการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนสามารถใชประโยชนจากการวิจัยและนวัตกรรม
5. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2552 โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค เพื ่ อ เป น กรอบมาตรฐานให
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สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตรสาขาวิชา การจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชนตอ
การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา โดยคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/
สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตาม มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดและ
ตองครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ
5.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
5.2 ดานความรู
5.3 ดานทักษะทางปญญา
5.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับสาขา/สาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะ
พิสัย
6. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.
2561 โดยเปาหมายสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในรูปของผลลัพธที่พึงประสงค ของ
การศึกษาคือการใหอิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและ
ตามความถนัดของผูเรียนที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ผลลั พ ธ ท ี ่ พ ึ ง ประสงค ข องการศึ ก ษา (Desired Outcomes of Education, DOE
Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะตองธำรงความเปนไทย และแขงขันไดในเวทีโลก นั่นคือเปน
คนดี มีคุณธรรม ยึดคานิยมรวมของสังคม เปนฐานในการพัฒนาตนใหเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3
ดาน โดยเปนคุณลักษณะขั้นต่ำ ดังตอไปนี้
6.1 ผูเรียนรู (Learner Person) เพื่อสรางงาน และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเปนผูมี
ความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อกาวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต
และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู ความรอบรู ดานตาง ๆ มีสุนทรียะ รักษและ
ประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานความพอเพียง
ความมั่งคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม
6.2 ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-creator) เพื่อสังคมที่มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital
Intelligence) ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร
และมี ค ุ ณ ลั กษณะของความเป น ผู ป ระกอบการ เพื ่ อร ว มสร า งสรรค แ ละพั ฒ นานวั ต กรรมทาง
เทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสมูลคาใหกับตนเอง และสังคม
6.3 พลเมืองเขมแข็ง (Action Citizen) เพื่อสันติสุข โดยเปนผูมีความรักชาติ รัก
ทองถิ่น รูถูกผิด มีจิตสำนึกเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณและมีสวนรวมใน
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การพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยาง
สันติ
7. มาตรฐานการอุดมศึกษา
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เผยแพรประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุด มศึ กษา พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับ ตั้ ง แตว ัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจ
จานุเบกษาเปนตนไป ทั้งนี้ไดยกเลิกมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับเดิม ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2549 โดยประกาศ มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหมนี้ มีผลใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป (18 สิงหาคม 2561) โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผู
ลงนามในประกาศกระทรวงฉบับใหม เพื่อเปนการปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาใหสอดคลองตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระดับ หน ว ยงานในการส ง เสริ ม การประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษา ซึ ่ง ครอบคลุม มาตรฐานการ
อุ ด มศึ ก ษา 5 ด า น คื อ ผลลั พ ธ ผ ู  เ รี ย น การวิ จ ั ย และนวั ต กรรม การบริ การวิ ช าการแก ส ั ง คม
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และการบริหารจัดการใหเปนไปตามศักยภาพและอัตลักษณของ
ประเภทสถาบัน โดยเนนความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถตรวจสอบได โดยมีระบบประกัน
คุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับใหการจัดการศึกษาและการดำเนินงาน
ตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมีรายละเอียดทั้ง 5 มาตรฐาน ดังนี้
7.1 มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
7.1.1 เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตาง ๆ ในการ
สรางสัมมาอาชีพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
7.1.2 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถ
ในการบู ร ณาการศาสตร ต  า ง ๆ เพื ่ อ พั ฒ นาหรื อ แก ไ ขป ญ หาสั ง คม มี ค ุ ณ ลั ก ษณะความเป น
ผูประกอบการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคา
ใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
7.1.3 เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกตองรูคุณคาและรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติ
สุขอยางยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
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7.2 มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ผ ลงานวิ จ ั ย ที ่ เ ป น การสร า งและประยุ ก ต ใ ช องค ค วามรู  ใหม
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดลอม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวาง
สถาบั นอุ ดมศึ กษา องค กรภาครั ฐ และเอกชนทั ้ง ในและตา งประเทศ ผลงานวิ จ ั ย และนวั ตกรรม
ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจำเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการ
สรางโอกาส มูลคาเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับนานาชาติ
7.3 มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทสถาบัน
โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง
ในและตางประเทศ และมีความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิช าการ
นำไปสู  การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และความยั ่ ง ยื นของผู เ รี ย น ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ
7.4 มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสูการ
สืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการ
จั ด การด านศิ ลปวัฒนธรรมทำให เกิดความภาคภูม ิ ใจในความเปนไทย หรื อการสร างโอกาสและ
มูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
7.5 มาตรฐานที่ ๕ ดานการบริหารจัดการ
7.5.1 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรสาขาวิชาและการจัดการเรียนรูที่เนนการ
พัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความ
ตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
7.5.2 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี การบริ ห ารงานตามพั น ธกิ จ และวิ ส ั ย ทั ศ น ข อง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตลอดจนมี ก ารบริ ห ารจั ด การบุ คลากรและทรั พ ยากรการเรี ย นรู  เ ป น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได
7.5.3 สถาบั นอุ ด มศึ ก ษามี ร ะบบประกั นคุ ณภาพ มี การติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมิ น และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต รสาขาวิ ช า คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย ที ่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับใหการจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเปนไป
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
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ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ และมาตรฐานอื ่ น ๆ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

๔. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 กำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษา แตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด
ซึ่งกระทรวง ศึกษาธิการ ไดประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
4.2 มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม
4.3 มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
4.4 มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
4.5 มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ไดประกาศมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร โดยจากการวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึ กษา
พ.ศ. 2561 และ บริบทของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
4.1.1 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาเปนผูสะทอนคุณภาพ
ของหลักสูตรสาขาวิชา มีความรูความสามารถ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรูตลอด
ชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูในการสรางสัมมาอาชีพ
4.1.2 ผู  เ รี ย นเป นผู  ร  ว มสร างสรรค นวั ตกรรม มี ท ั กษะในศตวรรษที ่ 21 มี
คุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีความสามารถ
ในการบูรณาการศาสตรตาง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม
4.1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีคุณธรรม มีความกลาหาญทางจริยธรรม
ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง และมี
ความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
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4.2 มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหมเพื่อ
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตรชาติโดยเชื่อมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีสวน
รวมของชุมชนหรือเครือขายความรวมมือภายในประเทศหรือตางประเทศในการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสูการพัฒนาผูเรียน เสริมสรางคุณภาพชีวิต หรือการสราง
มูลคาเพิ่มและขีดความสามารถของชุมชนและประเทศ
4.3 มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความตองการ
ของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีบูรณา
การกับพันธกิ จ อื่ น ๆ และการบริหารจั ดการที ่ประสานความรว มมือกั บเครือขายทั้ งภายในและ
ภายนอก ดว ยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการใหบริการวิชาการเกิดผล
กระทบเชิงบวกนำไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
4.4 มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณา
การกับการจัดการเรียนรู การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสูการสืบสาน การสรางองคความรู
ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทำใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน
ไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4.5 มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
4.5.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรสาขาวิชาและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนา
ผูเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และความตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4.๕.๒ มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารบริ ห ารงานตามพั น ธกิ จ และวิ ส ั ย ทั ศ น ข อง
มหาวิ ทยาลั ย ตลอดจนมี การบริห ารจั ด การบุ คลากรและทรั พ ยากรการเรี ย นรู  เป น ไปตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าล คำนึ ง ถึ ง ความหลากหลายและความเป น อิ ส ระทางวิ ช าการ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัวโปรงใสและตรวจสอบได
4.๕.๓ มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีการกำกับใหการจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่หนวยงานตนสังกัด หรือ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
หนา ๑๗
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ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการอุดมศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ยวของ และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สามารถแสดงในแผนภาพที่ 2.1 ดังนี้
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561

พิจารณาความเชื่อมโยง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
(พ.ศ. 2560-2579 )

ประกอบดวย 5 ดาน
1. ดานผลลัพธผูเรียน
2. ดานการวิจัยและนวัตกรรม
3. ดานการบริการวิชาการ
4. ดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย
5. ดานการบริหารจัดการ

แนว
ทางการนํา
มาตรฐานสู
การปฏิบัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
เรื่อง มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561
ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ

ระดับหนวยงานสนับสนุน

ระดับหลักสูตร

แผนภาพที่ 2.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร ิ น ทร ออกแบบระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ประกอบดว ย ระบบการควบคุ ม (Quality Control) ระบบการตรวจสอบ (Quality Audit) และ
ระบบการประเมินผล (Quality Assessment) ครอบคลุม ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับ
หลักสูตร โดยควบคุมใหมีการดำเนินงานตามระบบคุณภาพที่กำหนดมีการตรวจสอบระบบคุณภาพ
เปนระยะ ๆ และมีกลไกการดำเนินงานอยางชัดเจนเมื่อครบรอบปการศึกษาตองมีการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนภาพที่
2.2 ดังนี้
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ระบบการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

ระบบตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Audit)

ระบบประเมินคุณภาพ
(Quality Assessment)

พัฒนาการควบคุมการปฏิบัติงาน
ใหเกิดคุณภาพโดยกำหนด
นโยบาย เกณฑ/มาตรฐาน
ตัวชี้วัดของ
1. ปจจัยนำเขา
2. กระบวนการผลิต
3. ผลผลิต
4. ผลลัพธ

พัฒนาระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยตนเองและ
รายงาน การดำเนินงานตาม
เกณฑ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด โดย
1. จัดกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใหการปฏิบตั ิตาม/
มาตรฐาน ตัวชี้วัด
2. การตรวจสอบการปฏิบัตจิ าก
ภายนอก
3. ตรวจสอบหลักฐาน หรือ
รายงาน

1. พัฒนาระบบการประเมินผล
ภายใน/ ภายนอกมหาวิทยาลัย
และสนับสนุนการดำเนินการตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 การประเมินคุณภาพ
ภายใน
1.2 จัดทำกรอบการประเมิน
1.3 เครื่องมือการประเมิน
2. นำผลการประเมินมาพิจารณา
สนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องโดย
2.1 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ
2.2 สภามหาวิทยาลัยให
ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
2.3 มหาวิทยาลัยนำผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง

แผนภาพที่ 2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระบบการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัย
จะประกันวามีการปฏิบัติหนาที่เปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ
ที่จะสงผลตอคุณภาพจัดทำเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด ความสำเร็จของปจจัยคุณภาพดังกลาวเนนที่
ระบบการกำกับดูแลตนเอง (Self-regulation System) ในระดับบุคคล หลักสูตรสาขาวิชา คณะ
สำนัก และมหาวิทยาลัย
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับมหาวิทยาลัย
คณะ หนวยงานสนับสนุน และหลักสูตรสาขาวิชา ทั้งการตรวจสอบดวยตนเองและการตรวจสอบจาก
ภายนอกเนนที่กระบวนการประกันคุณภาพซึ่งไดแก การกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุน
ชวยเหลือ และ หลักฐานตาง ๆ วิธีการที่ใช คือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน การสัมภาษณ
ผูบริหาร อาจารย ผูปฏิบัติงานและนักศึกษา

หนา ๑๙
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินคาระดับคุณภาพ
ของ กิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพ
ของการสอน เปนตน โดยมีจุดเนนที่คณะและหลักสูตรสาขาวิชา การประเมินจะใชวิธีการศึกษาตนเอง
(Internal Peer Review) และการใชตัวชี้วัดพฤติกรรม (Performance Indicators)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจะใชทฤษฎีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนำปจจัย
นำเข า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพ ธ (Output) มาอธิ บายกระบวนการการผลิต
บั ณ ฑิ ต และกำหนด มาตรฐานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาที ่ ม ีผ ลต อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต สำหรับ
หนวยงานสนับสนุนจะเนน มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารและการ
บริ ก ารเพื ่ อ ตอบสนองความต อ งการ ความพึ ง พอใจของผู  ใ ช บ ริ ก ารทั ้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
จากระบบดังกลาวทำใหมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ
ดังนี้
1. ทุกหนว ยงานของมหาวิทยาลัย มีกลไกการตรวจสอบและประเมินเพื่อกระตุนและ
สงเสริมใหเกิด การพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มุงเนนทั้งการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality
Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
3. เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย
4. เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพใหสอดคลองกับระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการวางแผนเชิงกลยุทธและแผนการดำเนินงานที่เปนแรง
ขับเคลื่อน (Diver) สำคัญในการพัฒนาคุณภาพตามเปาหมายที่กำหนด
6. มุงเนนการดำเนินงานไปสูการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
7. ปฏิ บ ั ต ิ ก ิ จ กรรมสอดคล อ งและส ง ผลกั บ การประเมิ น ภายนอก การประเมิ น ของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และการรับรองมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตร
ทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ในด านของกลไกการประกั นคุ ณภาพผู  ที่ ม ีความสำคั ญ สง ผลให การดำเนินงานประสบ
ความสำเร็จและนำไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัยที่จะตองใหความสำคัญและกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนและเขาใจรว มกัน ทุ กระดั บ โดยมอบหมายใหงานมาตรฐานการศึ กษาหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่ อง
หนาที่สำคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรืองานมาตรฐานการศึกษา คือ การจัดระบบประกัน
คุณภาพพรอมทั้งกำหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรสาขาวิชา
คณะ หนวยงานสนับสนุนและมหาวิทยาลัย ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิด
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระดับคณะ ระดับหนวยงาน
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สนั บ สนุ น ไปจนถึ ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะกรรมการหรื อ งานมาตรฐานการศึ ก ษา ต อ ง
ประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงาน
รวมกันไดในทุกระดับ โดยมหาวิทยาลัย มีกลไกการ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. กำหนดนโยบายในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อแสดงเจตจำนงรวมกัน
ที่จะดำเนินการ พัฒนาคุณภาพการบริการ การบริหาร และการจัดการใหสอดคลอง กับภารกิจหลัก
และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
หนวยงาน
3. หนวยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรได
กำหนดใหงานมาตรฐานการศึกษา สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
ประสานงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. การจัดทำแผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการดำเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปน
กรอบแนวทางให ค ณะ หน ว ยงานสนั บ สนุ น และหลั กสู ต รสาขาวิ ช า ต อ งดำเนิ น การตามแผน
ดำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตลอดป ก ารศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ แผนดำเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย
5. การพัฒนาบุคลากร ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค
และเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทุกคนใหมีความรู และความเขาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูและสื่ อสารข อมูลด านการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน และตระหนักในความสำคัญของการประกัน คุณภาพการศึกษาในฐานะ ที่เป น
เครื่องมือในการเรงรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ
และสิทธิภาพยิ่งขึ้น สงผลถึงศักยภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงตองจัดกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
6. การพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลที่
เปนจริงถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพสามารถเรียกใชงานไดอยางรวดเร็ว ซึ่ง
เปนปจจัยสำคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสงผลตอ
คุณภาพในทุกขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอด
จนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
7. การจัดทำคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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แนวทางการกำหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐานและวิธีการประเมิน
จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัยใหไดขอมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาที่ไดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยอันจะนำไปสูการกำหนด
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง เพื่อจัดสงรายงานผลการ
ประเมินตนเองเสนอตอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทุกป
การศึกษา รวมทั้งการสรางความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผูเรียนมีงานทำ ผูเรียนมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเผยแพรหลักสูตรสาขาวิชาที่มี
คุ ณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุ ณ วุ ฒิระดั บ อุ ด มศึ กษาแห ง ชาติ (TQR : Thai Qualifications
Register)
มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (พ.ศ. 2562 - 2566)
ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ
ระดับหลักสูตร
จำนวน 5 มาตรฐาน 18 ตัว
บงชี้
1. มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน
2. มาตรฐานดานการวิจยั และ
นวัตกรรม
3. มาตรฐานดานการบริการ
วิชาการ
4. มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย
5. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการ

จำนวน 5 มาตรฐาน 16 ตัว
บงชี้
1. มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน
2. มาตรฐานดานการวิจยั และ
นวัตกรรม
3. มาตรฐานดานการบริการ
วิชาการ
4. มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย
5. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการ

จำนวน 6 องคประกอบ 14 ตัว
บงชี้
1. การกำกับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผูเรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

มหาวิทยาลัยกำหนดตัวบงชี้ เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้เชิงคุณภาพ
โดยมีการกำหนดเกณฑมาตรฐาน และวิธีการประเมิน ดังนี้
1. ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กำหนดเกณฑการประเมินตัว
บงชี้เปนระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพนี้ หนวยรับประเมินและ
กรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิ จ ารณาผลการดำเนิ นการนั้น ๆ ร ว มกัน กอนที ่จ ะบันทึก
คะแนน โดยจะนับจำนวนขอที่มีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑ และแปลผลคะแนนตามเกณฑที่
กำหนด กรณีไมดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
หลักในการพิ จารณาตัดสิ นผลการประเมิ นตัวบ งชี้ เชิงคุณภาพในระดับหลั กสู ตรที ่ เนน
กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) เพื่อให ผูประเมินนำไปใชในการตัดสินผล
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การประเมินให เป นมาตรฐานเดี ยวกั น ใหยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรกำหนดผลลั พธซึ ่ง แสดง
คุณภาพที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดำเนินงาน ที่นำไปสูผลลัพธที่
ตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดำเนินงานที่เทียบกับผลลัพธที่กำหนด หากหลักสูตร
ไมไดผลลัพธตามที่ตองการ ใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการทำงานอยางไร เพื่อนำไปสูผลลัพธที่
ตองการ (หมายเหตุ : ใหพิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละประเด็นยอย
และ กรณีจะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคำอธิบายที่เห็นเปนรูปธรรม)
2. ตัวบงชี้เชิงปริมาณ จะกำหนดเกณฑมาตรฐานอยูในรูปของจำนวนนับ รอยละหรือ
คาเฉลี่ย มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน และแปลผลคะแนนตามเกณฑที่กำหนด

๕. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan)
การดำเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนำผลการประเมินป
กอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน
D = ดำเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดำเนินงานตลอดปการศึกษา (เดือนมิถุนายน
ปปจจุบัน - พฤษภาคม ของปถัดไป)
C/S = ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการตามตัวบงชี้ (รอบ 6 เดือน
และ รอบ 9 เดือน) เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนด วิเคราะหผลการดำเนินงานและจัดทำแนว
ทางการปรับ ปรุ ง เพื ่ อการบรรลุ เป าหมายที ่ ก ำหนด และจั ด ทำรายงานประเมิน ตนเอง (รอบป
การศึกษา) เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพในระดับหลั กสูต รสาขาวิชา ระดับคณะ และระดั บ
มหาวิทยาลัยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
A = วางแผนปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริหารระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยนำขอเสนอแนะและผลการ
ประเมิ นของคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพภายในมาวางแผนปรับปรุ งการดำเนินงาน (รวมทั้ ง
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป
หรือจัดทำโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได

หนา ๒๓
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กำหนดไวดังนี้
1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปการศึกษาใหม
2. มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะเวลา 12 เดือน ตามตัวบงชี้ที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE
QA Online และให ม ี การประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายในเปน ประจำทุ กป ท ั ้ ง ระดั บหลั ก สู ต ร
สาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรสาขาวิชาและจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร และกรรมการผูประเมิน ยืนยันผลการประเมินหลักสูตร ผานระบบ
ฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)
4. คณะนำผลการดำเนิ นงานของคณะในรอบปการศึ กษา และผลการประเมิ นระดับ
หลักสูตรมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจัดสงรายงานผลการประเมินมายังงานมาตรฐานการศึกษา
5. หน ว ยงานสนับสนุน นำผลการดำเนิน งานมาจัด ทำรายงานการประเมิ นตนเองของ
หนวยงาน รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจัดสงรายงาน
ผลการประเมินมายังงานมาตรฐานการศึกษา
6. มหาวิทยาลัยนำผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ และผลการ
ประเมินระดับหนวยงานสนับสนุน มาจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย
7. มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำผลการประเมินและผลลัพธ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะประกอบการ
วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปการศึกษาถัดไป และจัดสงผลลัพธตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใน
ระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)
8. ผูบริหารมหาวิทยาลัยนำผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุง
การดำเนินงาน แผนปฏิบัติการประจำป และแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกปการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามลำดับ โดย
มหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ทราบผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA
Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวา
หนึ่งหลักสูตร หากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา เปนตน
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ในกรณีที่ตองการเผยแพรหลักสูตรสาขาวิชาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชา กำหนดไวดังนี้
- ผูทรงคุณวุฒิจำนวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยและอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
- ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนหรือเคยเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชา ของ
แตละระดับการศึกษา เปนดังนี้
- ระดับปริญ ญาตรี คณะกรรมการมี คุ ณวุฒ ิปริ ญญาโทขึ ้นไปหรือดำรงตำแหน ง ทาง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรงตำแหนงทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารยขึ้นไป
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารยขึ้นไป
ในกรณี ท ี่ ไมต  องการเผยแพร หลักสู ตรสาขาวิ ชาที ่ ม ี คุ ณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชา กำหนดไวดังนี้
- ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ จ ำนวนอย า งน อ ย 3 คน โดยประธานเป น ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัยและอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
- คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนหรือเคยเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
- ผูที่เปนหรือเคยเปน ผูบริหารที่รับผิดชอบดานวิชาการหรือการบริหารหลักสูตร ระดับ
รองคณบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแตละ
ระดับการศึกษา เปนดังนี้
- ระดับปริญ ญาตรี คณะกรรมการมี คุ ณวุฒ ิปริ ญญาโทขึ ้นไปหรือดำรงตำแหน ง ทาง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรงตำแหนงทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารยขึ้นไป
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารยขึ้นไป
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คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และหนวยงาน
สนับสนุน กำหนดดังนี้
1. ประธานกรรมการ
- ผู  ท ี ่ เ ป น หรื อ เคยเป น ผู  บ ริ ห ารระดั บ คณบดี ห รื อ เที ย บเท า ขึ ้ น ไป และมี
ประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ
- ผูที่มีตำแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป และมีประสบการณเปนผู
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ
- ผูที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแลววามีความเหมาะสม
2. กรรมการ
- กรณีเปนบุคลากรสายวิชาการ ตองทำหนาที่เปนอาจารยประจำมาแลวไมนอย
กวา 2 ป
- กรณีเปนบุคลากรสายสนับสนุน ตองทำหนาที่ในระดับผูอำนวยการหนวยงานขึ้น
ไปมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ
- ผูที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแลววามีความเหมาะสม
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย กำหนดดังนี้
1. ประธานกรรมการ
- ผูที่เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับรองอธิการบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป และมี
ประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเทา
หรือ
- ผูที่มีตำแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป และมีประสบการณเปนผู
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ
- ผูที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแลววามีความเหมาะสม
2. กรรมการ
- กรณีเปนบุคลากรสายวิชาการ ตองทำหนาที่เปนอาจารยประจำมาแลวไมนอย
กวา 5 ป และมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือ
เทียบเทา หรือ
- กรณีเปนบุคลากรสายสนับสนุน ตองทำหนาที่ในระดับผูอำนวยการหนวยงานขึ้น
ไปมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ
- ผูที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแลววามีความเหมาะสม
ในกรณีที่ประสงคนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ อุดมศึกษาในระดับ
มหาวิท ยาลั ย ไปใช ในการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัต ิ ราชการตามคำรั บรองการปฏิ บั ต ิร าชการของ
สถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย กำหนดไวดังนี้
หนา ๒๖
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- ผูทรงคุณวุฒิ จำนวนอยางนอย 5 คน
- ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียน
หรื อ เคยขึ ้ น ทะเบี ย นประธานคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
- กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมอยางนอยรอยละ 50 สวนผู
ประเมิ น จากภายในมหาวิ ท ยาลั ย ต อ งเคยผ า นการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รผู  ป ระเมิ น ของสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมหรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใช
หลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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บทที่ 3
นิยามศัพท
กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล (The Common European
Framework of Reference for Languages : CEFR) หมายถึง กรอบอางอิงความสามารถทาง
ภาษาอั งกฤษที ่ เป นสากลที ่ม ุ ง เน น ในการพั ฒนาทั ก ษะการใช ภาษา (English Proficiency) แบ ง
ออกเปน 6 ระดับ ดังนี้
ระดับ
คำอธิบาย
A1 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคงาย ๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเอง ผูอื่น
ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได เชน เขาอยูไหน รูจักใครบาง มีอะไรบาง
และตอบคำถามเหลานี้ได ทั้งยังสามารถเขาใจบทสนทนาเมื่อคูสนทนาพูดชาชัดเจน
A2 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลาง เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัว การจับจายใชสอย สถานที่ ภูมิศาสตร การทำงาน และสามารถสื่อสารใน
ประโยคในการแลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไป และการใชชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความ
ฝน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดลอม และสิ่งอื่น ๆ ที่จำเปนตองใช
B1 ผูเรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของขอความทั่ว ๆ ไปได เมื่อเปนหัวขอที่
คุนเคย หรือสนใจ เชน การทำงาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการกับ
สถานการณ เหตุการณ ความฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้นๆได
B2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษา พูดและเขียนไดแทบ
ทุกเรื่อง อยางถูกตองคลองแคลวขึ้น รวมทั้งสามารถจะอานและทำความเขาใจบทความ
ที่มีเนื้อหาขึ้นได
C1 ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาวๆ ที่ซับซอนในหัวขอที่หลากหลาย และเขาใจความ
แฝงได สามารถแสดงความคิด ความรูสึกของตนไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตองหยุด
คิดหาคำศัพท สามารถใชภาษาทั้งในดานสังคมการทำงานหรือดานการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนขอความที่ซบั ซอนไดอยางชัดเจนและถูกตองตาม
โครงสรางไวยากรณ พรอมทั้งสามารถใชคำเชื่อมประโยคไดอยางถูกตอง
C2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเยี่ยมใกลเคียงเจาของภาษา สามารถใช
ภาษามาตรฐานไดอยางสละสลวย ถูกตองตามจุดประสงคที่สื่อสารไดดี สามารถอาน
บทความที่เปนภาษตนฉบับ (โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวรรณกรรม) ไดเขาใจ สามารถและ
เลือกใชภาษาสำหรับพูดและเขียนไดอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล
(The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR ) ตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษา ดังนี้

CEFR
Level
A1
A2
ป.ตรี
B1
ป.โท
B2
ป.เอก
C1
C2
Top score

TOEIC
0-110
110250
380
255400
450
405600
502*
605780
785990
Top
score
990

TOEFL
Paper
0-310
310-343

TOEFL
CBT
0-30
33-60

TOEFL
IBT
0-8
9-18

IELTS

CU-TEP

0-1
1-1.5

n-a
n/a

347-393
397-433

63-90
93-120

19-29
30-40

2-2.5
3-3.5

n/a

437-473
477-510

123-150
153-180

41-52
53-64

4
4.5-5

n/a
ประมาณ 60

513-547
550-587

183-210
213-240

65-78
79-95

5.5-6
6.5-7

ประมาณ 75
ประมาณ 90

590-677

243-300

96-120

7.5-9

Top Score

Top Score

677

300

Top
Score
120

Top
Score
9

ประมาณ
120
Top Score
120

การจั ด การความรู  (Knowledge Management : KM) หมายถึ ง การรวบรวมองค
ความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุก
คนในองค ก รสามารถเข า ถึ ง ความรู  แ ละพั ฒ นาตนเองให เ ป น ผู  รู รวมทั ้ ง ปฏิ บ ั ต ิ ง านได อย า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดโดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ
1. ความรู  ท ี ่ ฝ  ง อยู  ใ นคน (Tacit Knowledge) เป น ความรู  ท ี ่ ไ ด จ ากประสบการณ
พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทำความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถ
ถายทอดออกมาเปนคำพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทำงาน งานฝมือ หรือ
การคิดเชิงวิเคราะห บางครั้งจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวมถายทอดได
โดยผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษรทฤษฎีคูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปน
ความรูแบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคำวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพื่อการ
บรรลุเปาหมาย อยางนอย 4 ประการไปพรอม ๆกัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมาย
การพัฒนาคน บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปน
หมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันในที่ทำงาน
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การจัดการความรูเปนการดำเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก
1. การกำหนดความรูหลักที่จำเปนหรือสำคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร
2. การเสาะหาความรูที่ตองการ
3. การปรับปรุงดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน
4. การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
5. การนำประสบการณจากการทำงานและการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
และสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว
6. การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สำหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุด
ความรูที่ครบถวนลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้ง
ความรูที่ชัดแจง อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge)
และความรูฝกลึกอยูในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อคานิยม) อยูใน
สมอง (เหตุผล) และอยูในมือและสวนอื่น ๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปน
กิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำรวมกัน ไมใชกิจกรรมที่ทำโดยคนเดียว
การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณใน
ลักษณะของรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการใน
ระดั บ มหาลั ย หรื อ ระดั บ คณะและต อ งเป น ผลงานที ่ ผ  า นการกลั ่ น กรอง (Peer Review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย
การถายทอด หมายถึง การนำภูมิปญญา ขอมูล องคความรู ไปถายทอดใหคนในสัง คม
ไดรับรู เกิดความเขาใจตระหนักในคุณคา คุณประโยชนและปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
การเทียบเคี ยงผลการดำเนิ นงาน (Benchmarking) หมายถึง วิ ธ ี การในการวั ด และ
เปรีย บเที ย บผลผลิต บริ ก าร และวิ ธ ี การปฏิ บั ติ กั บ องค กรที ่ ส ามารถทำได ด ี กว า เพื ่ อนำผลการ
เปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตน เพื่อมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ
การบู ร ณาการ (Integration) หมายถึ ง การผสมกลมกลื น ของแผน กระบวนการ
สารสนเทศ การจั ด สรรทรั พ ยากร การปฏิ บ ั ต ิ ก าร ผลลั พ ธ และการวิ เ คราะห เพื ่ อ สนั บ สนุ น
เปาประสงคที่สำคัญของสถาบัน (Organization-Wide Goal) การบูรณาการที่มีประสิ ทธิผ ลเป น
มากกว า ความสอดคล อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น (Alignment) ซึ ่ ง การดำเนิ น การของแต ล ะ
องคประกอบภายในระบบการจัดการผลการดำเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวา งประเทศ หมายถึง โครงการ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น
หนา 29
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที่เปดกวางสำหรับ
ทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุม
อาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลง
เผยแพรไมจำเปนตองไปแสดงในตางประเทศ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South
East Asian Nations) มี 10 ประเทศไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม า
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุมหรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่ มี
ผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆจากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 โดยตองมี
ผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวยและมี บทความที่มาจากหนวยงานภายนอก
สถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคำตอบของปญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษาคนควา หรือ
ทดลองวิเคราะห และตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตาง ๆ ที่มีความ
เปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ ที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมี
แนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถใน
การบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียะและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตาม
การจัดกลุมศิลปะของอาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก
1. ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวยผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ
ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่น ๆ
2. ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั้ง
การแสดงรูปแบบตาง ๆ และ
3. วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวย บทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตาง ๆ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงจากกระบวนการแบบเดิม
(Tradition Paradigm) ไปสูกระบวนการแบบใหม (New Paradigm) โดย ศ.น.พ.วิจารณ พานิช ให
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คำจำกัดความว า “การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต องเรีย นรู ตั้ งแตชั ้นอนุบาลไปจนถึง
มหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตคือ 3R x 7C” โดยการจัดการศึกษาและการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ควร
จัดใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมิใชการจดจำเนื้อหาวิชา เนนการเรียนรูที่เกิด
จากความตองการของผูเรียนอยางแทจริงและลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสบการณตรงและตอยอด
ความรูนั้นไดดวยตนเอง ดวย 3R x7C คือ 3R ไดแก
1. Reading (อานออก)
2. (W)Riting (เขียนได)
3. (A)Rithmetics (คิดเลขเปน)
และ 7C ไดแก
1. Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแกปญหา)
2. Creativity & Innovation (ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม)
3. Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวน
ทัศน)
4. Collaboration, Teamwork & leadership (ทักษะความรวมมือการทำงานเปนทีม
และภาวะผูนำ)
5. Communications, Information & Media literacy (ท ั ก ษ ะด  าน ก า ร ส ื ่ อ ส า ร
สารสนเทศและรูเทาทันสื่อ)
6. Computing & ICT literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
7. Career & learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู)
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหมที่เกิดจากการใช ความรู และความคิดสรางสรรคที่มีประโยชน
ตอเศรษฐกิจและสังคม และหมายความรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใชความรู ความคิด
สรางสรรค ทักษะ และประสบการณทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑ หรือ
กระบวนการผลิต หรือบริการใหม เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุง
เทคโนโลยี การแพรกระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ และการฝกอบรมที่นำมาใช เพื่อเพิ่ม
มูล คา ทางเศรษฐกิ จ และก อให เกิ ด ประโยชนส าธารณะในรู ป แบบของการเกิ ด ธุ รกิ จ การลงทุ น
ผูประกอบการ หรือตลาดใหมหรือรายได แหลงใหม รวมทั้งการจางงานใหม (สำนักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (องคการมหาชน))
แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลข ซึ่งแสดงใหเห็นทิศทางและอัตรา
การ เปลี่ยนแปลงของผลลัพธของสถาบัน หรือความคงเสนคงวาของผลการดำเนิ นการในแต ล ะ
ชวงเวลา แนวโนมแสดงผลการดำเนินการของสถาบันตามลำดับเวลา โดยทั่วไป การแสดงแนวโนมได
จะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด (ไมรวมคาคาดการณ) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจำเปนตองแสดง
จำนวนขอมูลมากกวานี้เพื่อยืนยันแนวโนม ระยะหาง ระหวางจุดขอมูลที่แสดงแนวโนมขึ้นกับรอบ
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เวลาของกระบวนการที่นำเสนอ หากรอบเวลาสั้น ตองมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกวา
อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมที่ สื่อความหมายไดชัดเจน”
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำใหสถาบันประสบความสำเร็จ
หรือสู ความเป นเลิศตามเปาหมายเป นที ่ย อมรับในวงวิ ชาการหรื อวิชาชี พนั้น ๆ มี หลั กฐานของ
ความสำเร็ จปรากฏชั ดเจนโดยมี การสรุ ปวิธ ี ป ฏิ บั ติ ห รือขั ้น ตอนการปฏิ บั ติ ตลอดจนความรู  แ ละ
ประสบการณ บันทึกเปนเอกสารเผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกนำไปใชประโยชนได
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล
Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผลงานที่ไดร ับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจ ั ย หรื อบทความวิช าการที ่ ไ ดร ั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ชาการ (Journal) ที ่ป รากฏใน
ฐานข อ มู ล สากล ได แ ก ฐานข อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR (SC Imago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือฐานข อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus
หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม
แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยจัดทำ
เปนแผน 5 ป เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน
ประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาส
และภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งตองมีการกำหนดตัว
บงชี้ความสำเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้ เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนำแผนยุทธศาสตร มาจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปหรือแผน
ดำเนินงานประจำป
แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน ที่สามารถดำเนินการ
ได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน สถาบันควร
ประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธ และ
ประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะ
ยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดำเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกำหนดใหเห็นอยาง
ชั ด เจนถึ ง ที ่ ม าของเงิ น ทุ น ที ่ ต  อ งการใช ว  า สามารถจั ด หาได จ ากแหล ง เงิ น ทุ น ใด เช น รายได
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คาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน
เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่น ๆ อีก
เพิ ่ มเติ ม เช น การแปลงทรั พ ย ส ิ น ทางป ญ ญาเป น มูล ค า รวมทั ้ งมี การวิ เ คราะห ต  น ทุน ของการ
ดำเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกล
ยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน
แผนปฏิบัติราชการประจำปหรือแผนดำเนินงานประจำป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มี
ระยะเวลาในการดำเนิ น งานภายใน 1 ป เป น แผนที ่ถ  า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร ห รื อ แผนพั ฒ นา
หนวยงาน ลงสูภาคปฏิบัติเพื่อใหเกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ
กิจ กรรมตา ง ๆ ที ่จ ะต องดำเนิ นการในป นั ้ น ๆ เพื ่อให บรรลุ เปา หมายตามแผนกลยุ ทธ ต ัว บ ง ชี้
ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมคาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบ
หลักหรือหัวหนาโครงการงบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการ
ดำเนินโครงการงบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที ่ต องใช ในการดำเนิ น
โครงการที่ชัดเจน
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการหลักสูตรพหุวิทยาการ
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง
การใชองคความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห
วิจัยและสังเคราะหขึ้นเปนองคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นำเอาความรูหลาย
ศาสตร ห รือหลายอนุ ศาสตร เ ข า มาใช ในการเรี ย นการสอน เพื ่อประโยชน ในการวิ เ คราะห ว ิ จั ย
จนกระทั่งผูเรียนสามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมขึ้น
ตั ว อย างหลั กสู ตรที ่ เ ปน พหุ ว ิ ท ยาการ เชน วิศวกรรมการแพทย (วิศวกรรมศาสตร +
แพทยศาสตร ) ภู ม ิ ศ าสตร ส ารสนเทศ (ภู ม ิ ศ าสตร + เทคโนโลยี ส ารสนเทศ) วิ ศ วกรรมนาโน
(วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตรเคมี)
ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา
พิ ช ญพิจ ารณ (Peer Review) หมายถึ ง การตรวจเยี่ ย มโดยผู  ทรงคุณ วุ ฒิ ที ่ มี ค วามรู
ความสามารถประสบการณ ซึ่งสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่
กำหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ความรูของชาวบานในทองถิ่น ซึ่งไดมาจากประสบการณ และ
ความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมทั้งความรูที่สั่งสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคน
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อีกรุนหนึ่ง ระหวางสืบทอดมีการปรับ ประยุกตและเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเปนความรูใหมตาม
สภาพการณทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอยางชัดเจนวาตองทำอะไรบ าง
เพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยู
ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย
ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ ่ งที่ ทำให ร ะบบมี การขั บ เคลื ่ อนหรื อดำเนิน อยู  ได โดยมี การจั ด สรร
ทรัพยากร มีการจัดองคการหนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดำเนินงาน
วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมีความเดนชัดและมีความสำคัญ วิถีการดำเนิน
ชีวิต วัฒนธรรมสามารถแสดงออกทางดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและ
ภาพยนตร บางครั้งอาจวาดวยการบริโภค ความสัมพันธทางสังคม แนวทางการปฏิบัติ การหลอม
รวมอยูดวยกัน
ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณคาของความงามคือการสรางสรรค เปนสุนทรียภาพ หรือ
การสรางอารมณตาง ๆ โดยศิลปะจะรวมไปถึงงานในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปน งานเขียน บทกวี
การเตนรำ การแสดง ดนตรี งานประติมากรรม ภาพวาด-ภาพเขียน ที่นับเปนศาสตรที่มีประวัติมา
อยางยาวนาน ตั้งแตมีมนุษยเกิดขึ้น
สมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หมายถึง ความรู ความสามารถ และ
ทักษะการใชดิจิทัล ประกอบดวย ดานการสืบคนและการใชงาน ดานการสรางสรรคและนวัตกรรม
ดานเอกลักษณและคุณภาพชีวิต ดานการสอนหรือการเรียนรู ดานเครื่องมือและเทคโนโลยี ดานการ
ติดตอสื่อสารและการประสานงาน (ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดับอุด มศึ กษาแห งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิ จิทัลสำหรับคุ ณวุฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรี)
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั่วไปทุกหลักสูตรกำหนดใหมีสมรรถนะดิจิทัล ไมต่ำกวาระดับที่
จำเปน
หลั ก สู ต รที ่ พ ั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 หรือที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดใหมีสมรรถดิจิทัล ระดับสูง
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ดาน
1. การสืบคนและ
การใชงาน

2. การสรางสรรค

3. เอกลักษณและ
คุณภาพชีวิต

สมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ระดับที่จำเปน
ระดับสูง
- สามารถใชเครื่องมือตาง ๆ
- สามารถใชเครื่องมือสืบคนขั้นสูง
เพื่อสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของ รู
สำหรับระบบหองสมุดและแหลง
วิธีใชตัวกรองเพื่อจำกัดผลลัพธ
เก็บขอมูลออนไลน ไดอยาง
(เชน การคนหารูปภาพ วิดีโอ
ชำนาญ และติดตามขอมูลหรือ
หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ)
ทรัพยากรเฉพาะดานไดเขาใจ
- รูวิธีตรวจสอบความนาเชื่อถือ
ขอจำกัดดานลิขสิทธิ์ ตระหนักถึง
ของแหลงขอมูลตาง ๆ
สิทธิ์รูปแบบอื่น ๆ เชน ครีเอทีฟ
- รูวิธีการจัดระบบ และแบงปน
คอมมอนด (Creative
ทรัพยากร (เชน เครื่องมือ
Commons) และสามารถ (หรือรู
Bookmarking) และตระหนัก
วิธี) เผยแพร และแบงปนสิ่งตาง
ถึงประเด็นตาง ๆ เรื่องลิขสิทธิ์
ๆ ทางออนไลนไดอยางมี
และประเด็นการคัดลอก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลงาน
- สามารถผลิต (และไดผลิต) สื่อ - สามารถผลิต (และไดผลิต)
ดิจิทัล เชน การฟก คลิปวิดีโอ
ทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดีย
หรือคลิปเสียง และการ
เพื่อวัตถุประสงคที่หลากหลาย
บันทึกภาพหนาจอ เปนตน
รวมถึงการนำเสนอในรูปแบบ
- สามารถเรียนรูหลักการพื้นฐาน
อินโฟกราฟก เสียง และวิดีโอ
ไดตามคำแนะนำและสามารถ
ฯลฯ รวมทั้งรูแหลงที่มาและ
ทดลองทำได
ปรับแตง อาทิ แหลงทรัพยากร
การศึกษาแบบเปด (Open
Education Resource (OER))
- มีประสบการณการใชเครื่องมือ
สรางสรรคและแกไขสื่อแบบ
ปฏิสัมพันธโตตอบ
- ตระหนักถึงประเด็นความ
ปลอดภัยออนไลน รวมถึงการ
ปกปองขอมูลและภาพลักษณ
สวนตน
- ใชคุณลักษณะดานความ
ปลอดภัย เชน ซอฟตแวรตาน
ไวรัส และการตั้งคาความมั่งคง
ปลอดภัยบนอุปกรณ รวมทั้ง
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สมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ดาน
ระดับที่จำเปน
ระดับสูง
ขอมูลสวนตัวบนสื่อสังคม
ออนไลน
- รูจักสิ่งจำเปนพื้นฐานสำหรับ
การปองกันขอมูล
- ระมัดระวังและไตรตรองในการ
แบงปนขอมูลกับผูอื่น และใน
การมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น ๆ
ทางออนไลน
4. การสอนหรือการ - สามารถใชเทคโนโลยีที่
- สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู
เรียนรู
หลากหลายอยางสะดวกสบาย
ไดอยางมั่นใจ รวมทั้งเครื่องมือ
ในการเรียนรู
สำหรับการอางอิงการผลิตงาน
- สามารถติดตั้งและใชซอฟตแวร
นำเสนอ การเชื่อมโยงและการ
รวมถึงแอพลิเคชันที่เปน
แบงปนความคิด และแหลง
ประโยชนบนอุปกรณสวนตัว
ทรัพยากรการเรียนรู สามารถใช
ทั้งโทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ต
เทคโนโลยีชวยทดสอบ
เพื่อชวยในการรวบรวมและจัด
ความกาวหนาในการเรียนรูและ
ระเบียบบันทึกขอมูลในการใช
ความเขาใจเรื่องที่ศึกษา
งานสวนตน
5. เครื่องมือและ
- สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่
- สามารถติดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยี
หลากหลายไดอยางคุนเคย
เทคโนโลยีอุบัติใหม อาทิ กรี
และใชคำศัพทเฉพาะได
นเทคโนโลยี (Green
พอสมควร
Technology) เอเนอจีเซฟวิ่ง
(Energy Saving) และสามารถ
นำมาใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การติดตอสื่อสาร - สามารถใชเครื่องมือที่
และการประสานงาน
หลากหลายไดอยาง
สะดวกสบายเพื่อการสนทนา
และทำงานรวมกับผูอื่นแบบ
ออนไลน รวมถึงการแบงปน
เอกสารหรือขอคิดเห็น การ
ประชุมทางไกล (VideoConferencing) และการเขา
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ดาน

สมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ระดับที่จำเปน
ระดับสูง
รวมสัมมนาผานเว็บไซต การ
สัมมนาผานเครื่องมือและ
ชองทางที่หลากหลาย

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตำแหนงทางวิชาการที่สัมพันธ
กับศาสตรที่เปดสอนมิใชสัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา
(Field of Education) เดียวกันตาม (Field of Education) เดียวกันตาม International Standard
Classification of Education (ISCED)
หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย หรื อองค ก ารกลางระดับ ชาติ ท ั ้ งภาครั ฐ และเอกชน (เช น สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการคาสภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใชได
ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมี
ความหมายเพียงหลักธรรมศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึ งประพฤติ ปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบได การ
ปราศจากแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นำมาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของ
ประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและ
เปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให
องคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดำเนินการได
ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังและ
ความตองการของประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมี ความ
แตกตาง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กำหนดไวโดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่ตอบสนองตอ
ความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5. หลักความโปรงใส (Transparency) คือกระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจง
ไดเมื่อมี ข อสงสัย และสามารถเขาถึ งข อมูล ขาวสารอั นไมต องห ามตามกฎหมายได อยางเสรี โดย
ประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได
6. หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทำความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวม
เสนอปญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอำนาจการตัดสิน ใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากสว นราชการสวนกลางใหแกหนว ยการปกครองอื่น ๆ (การบริหารสวน
ทองถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผล
การดำเนินการที่ดีของสวนราชการ
8. หลักนิติธรรม (Rule of law) คือ การใชอำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับใน
การบริหารราชการดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียม
กันโดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกาย หรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝกอบรม และอื่น ๆ
10. หลักการมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented ) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายใน
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจาก
กลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชนโดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอ
คัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สำคัญโดยฉันทามติไมจำเปนตองมีความหมายวาเปนความเห็นพองโดย
เอกฉันท
แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณ เพื่อใหผูเรียน
บุคลากร ชุมชน และสังคมสามารถเขาถึงและเกิดการเรียนรูได
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องคความรู หมายถึง ความรูที่เกิดขึ้นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถายทอด
ประสบการณหรือ จากการวิเคราะหหรือสังเคราะหขอมูล โดยความรูที่เกิดขึ้นนั้นผูรับสามารถนำไปใช
ไดโดยตรง หรือ สามารถนำมาปรับใชได เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณหรืองานที่กระทำอยู และ
สามารถนำไปใชในลักษณะตาง ๆ ได
อาจารย หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย
อาจารยประจำ หมายถึง อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
สำหรับอาจารยที่มหาวิ ทยาลั ยจา งเขามาเปน อาจารยประจำดวยเงินนอกงบประมาณ
จะตองมีสัญญาจางที่มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจน
การนับจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารย
ที่บรรจุใหมในปที่ประเมิน ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเปน 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน
คิดเปน 0.5 คน
นอยกวา 6 เดือน
ไมสามารถนำมานับได
“อาจารยป ระจำหลั ก สู ต ร” หมายถึ ง อาจารย ประจำที ่ม ี คุ ณ วุฒ ิ ตรงหรื อสัม พั นธ กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถ
เปนอาจารยประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้น มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร
“กรณีหลักสูตรที่พัฒนาตามเกณฑมาตรฐาน พ.ศ. 2548” อาจารยประจำหลักสูตร
หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มหี นาที่หลักทางดานการสอนและ การวิจัย และปฏิบัติหนาที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน
“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจำหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการ
บริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจำหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่ง
หลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำไดไมเกิน ๒ คน
“อาจารยพิเศษ” หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจำ
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรขอให
นำเสนอโดยดำเนินการเชน เดียวกับการนำเสนอหลักสู ตรปรับปรุ งเล็ กน อย โดยนำเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหเห็นความเห็นชอบ และเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
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บทที่ 4
มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย
มาตรฐานและตั ว บ ง ชี ้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบดวยตัวบงชี้จำนวน 18 ตัวบงชี้ ซึ่งรวบรวม สังเคราะหจากผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และตัวบงชี้ที่ดำเนินการเพิ่มเติมในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
มาตรฐาน

ตัวบงชี้

1.ดานผลลัพธ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ผูเรียน
เพื่อพัฒนาผลลัพธผูเรียน
1.2 อาจารยประจำมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจำมหาวิทยาลัย
ที่มีตำแหนงทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.6 การสงเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
1.7 การสงเสริมสมรรถนะดิจิทัล
สำหรับนักศึกษา
1.8 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยรวม
2. ดานการ
2.1 ระบบและกลไกการวิจัย
วิจัยและ
นวัตกรรม งานสรางสรรค
นวัตกรรม
2.2 เงินสนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรม งานสรางสรรค
2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจำและนักวิจัย

ประเภท/ตัว
เกณฑพิจารณา
บงชี้
กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ
ปจจัยนำเขา

กระบวนการ

รอยละของอาจารยตาม
เกณฑ
รอยละของอาจารยตาม
เกณฑ
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ

ผลลัพธ

คาเฉลี่ยผลการประเมิน
ระดับหลักสูตร
เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ

ปจจัยนำเขา

กระบวนการ
ปจจัยนำเขา
ผลลัพธ

จำนวนเงินทุนตออาจารย
ประจำ
รอยละของผลรวมคา
น้ำหนักผลงานทางวิชาการ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

3. ดานการ
3.1 ระบบและกลไกการบริการ
บริการวิชาการ วิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ชุมชน หรือสังคม
4. ดาน
4.1 ระบบและกลไกดาน
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
และความเปน 4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรม
ไทย
และความเปนไทย
5. ดานการ
5.1 ธรรมาภิบาลในการบริหาร
บริหารจัดการ จัดการของสภามหาวิทยาลัยและ
ผูบริหาร
5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อ
การกำกับติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจ และเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย
5.3 ผลการบริหารงานระดับ
คณะ
5.4 ระบบกำกับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และคณะ

ประเภท/ตัว
เกณฑพิจารณา
บงชี้
กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ

ผลลัพธ

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ

ผลลัพธ

คาเฉลี่ยผลการประเมิน
ระดับคณะ
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ

กระบวนการ
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มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
การพัฒนาระบบอุดมศึกษาที่ผานมาไดสงเสริมใหเกิดการเติบโตของสถาบันอุดมศึกษาและ
เป ด โอกาสในการเข า ถึ ง การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษามากขึ ้ น สั ด ส ว นของผู  เ ข า ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ตอประชากรเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตขณะเดียวกันอัตราการวางงานของผูสำเร็จ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษากลับสูงขึ้น และมีเสียงเรียกรองจากทุกภาคสวนในเรื่องคุณภาพของ
บัณฑิตที่ไมตรงตามความคาดหวังของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังพบวา สัดสวนการผลิตบัณฑิตใน
สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเพียงพอกับความตองการดานบุคลากรในการพัฒนาประเทศและ
การสนับ สนุ น การสร า งผลงานวิ จ ั ย ในเชิ งวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี กำลั ง เปลี ่ ย นผ านจากยุ ค
อุตสาหกรรม 3.0 ไปสูอุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงสัดสวนการผลิตของตนเองให
เหมาะสม (Re-Profiling) เนนหลักสูตรที่มี คุณภาพ และตรงกับศักยภาพของสถาบัน ลดความซ้ำซอน
ของหลักสูตรภายในสถาบันรวมทั้งลดสัดสวนการผลิตในบางหลักสูตรลง สรางหลักสูตรที่ทันสมัยเนน
ทักษะที่เปนที่ตองการ ปรับหลักสูตรเนนสมรรถนะตอบสนองความตองการในระยะสั้น ปรับเสนทาง
การเข า ถึ ง บริ ก ารอุ ด มศึ ก ษาที ่ ห ลากหลาย (Multiple Tracks) ปรั บ ปรุ ง ความสามารถด า น
ภาษาอังกฤษของบัณฑิตอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งประเมินขีดความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ
ของบัณฑิตกอนสำเร็จการศึกษา ปรับปรุงทุกหลักสูตรเพื่อใหทันกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ
ไทยในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหบรรลุผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา (Desired Outcomes of
Education, DOE Thailand) ภายใตการควบคุ ม กำกั บ การบริ หารหลั กสูต รให เปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 และ
มาตรฐานวิชาชีพที่ประกาศใชในขณะนั้น รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
4. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
5. ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 2579)
6. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
8. แนวทางการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติใหเกิดผล
9. ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
10. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF : HEd.)
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11. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558
12. ระเบียบมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยหลักเกณฑ และวิธ ีการบริ หารจั ด การ
หลักสูตร พ.ศ. 2562
13. ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสุริ นทร ว าด ว ยการจั ด การศึ กษาระดั บปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2561
14. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
15. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
16. ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื ่ อ ง นโยบายการยกระดั บ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ จำนวน 8 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อพัฒนาผลลัพธผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่มีตำแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ตัวบงชี้ที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร โดยรวม
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 : การบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อพัฒนาผลลัพธผูเรียน
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : การพัฒนาระบบอุดมศึกษาที่ผานมาไดสงเสริมใหเกิด การ
เติบโตของสถาบั น อุ ด มศึ กษา และเปดโอกาสในการเขา ถึ งการศึกษาในระดั บอุดมศึกษามากขึ้น
สัดสวนของผูเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตอประชากรเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตขณะเดียวกันอัตรา
การวางงานของผูสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษากลับสูงขึ้น และมีเสียงเรียกรองจากทุกภาคสวน
ในเรื่องคุณภาพของบัณฑิตที่ไมตรงตามความคาดหวังของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังพบวาสัดสวน
การผลิตบัณฑิตใน สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเพียงพอกับความตองการดานบุคลากรในการ
พัฒนาประเทศและการสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งกำลัง
เปลี่ยนผานจากยุคอุตสาหกรรม 3.0 ไปสูอุตสาหกรรม 4.0
มหาวิทยาลัยพึงมีหลักสูตร และการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ
เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และความตองการที่หลากหลายของ
ประเทศ ทั ้ งด านเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ ่ง แวดล อม โดยการมี ส ว นรว มของชุ มชน สัง คม สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น เพื่อใหบรรลุผลลัพธที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนที่ตองครอบคลุมทักษะที่จำเปน
ทั้งทักษะดานวิชาการ ทักษะดานวิชาชีพ ทักษะดานภาษาอังกฤษและทักษะดานดิจิทัล รวมทั้งการ
สรางหลักสูตรใหม ๆ ที่เปนความตองการของโลกในศตวรรษที่ 21 และเพียงพอตอการเสริมสราง
ศักยภาพในการยกระดับการแขงขันของประเทศ การเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา เปนอีกหนึ่งรูปแบบของการกระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหเร็วขึ้น ไมวาจะในรูปแบบ
ของการทำงานคูขนานกับการเรียน ระบบการสะสมหนวยกิต และการเปดโอกาสใหบุคลากรวัย
ทำงานสามารถตอยอดความรูเพื่อเตรียมพรอมกับการปรับเปลี่ยนสายอาชีพ และเพื่อเตรียมรับมือกับ
การปรับสัดสวนประชากรของประเทศ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้
เกณฑมาตรฐาน :
1. มี การกำหนดนโยบายและทิ ศทางการผลิ ตบัณ ฑิ ต การพั ฒนาผู  เรี ย นที่ ต อบสนอง
ยุทธศาสตรชาติ ความตองการจำเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ตามระดับ
ความเชี่ยวชาญ อัตลักษณ ของมหาวิ ทยาลัยตามความได เปรียบเชิง ทรัพยากรและเชิ งพื ้นที ่ ข อง
มหาวิทยาลัย
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและกลไกการพั ฒ นาหลั ก สู ต รจนสามารถเป ด หลั ก สู ต รที่
ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ และความตองการของประเทศโดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคมและ
สถานประกอบการ โดยมีกระบวนการรับฟงและสรางปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อค นหา
ความตองการและขอกำหนดดานหลักสูตร
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3. มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่เปนความรวมมือกับสถานประกอบการ หนวยงานผูใชบัณฑิต
หรื อ ท องถิ ่ น ชุ ม ชน หรื อหลั ก สู ต รแบบบู ร ณาการศาสตร ท ั ้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต หรื อ ระดั บ
บัณฑิตศึกษาในแตละคณะ
4. ทุกหลักสูตรมีการกำหนดผลลัพธการเรียนรูที่ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ตามวิสัยทัศนและ
จุดเนนของหลักสูตร ไดแกเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและความรอบรู เปนผูรวมสรางสรรค
นวัตกรรม และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ซึ่งกำหนดในมาตรฐานการอุดมศึกษา
5. มีระบบกำกับติดตามหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และรายงานการดำเนินการ
ตามผลลัพธผูเรียนทั้ง 3 ดาน สำหรับผูเรียนที่อยูในระบบการศึกษาแบบใหปริญญา และรายงานผล
การดำเนินการตอสภามหาวิทยาลัย อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน 120 วัน นับแตสิ้นปการศึกษา
6. มีการทบทวนผลการดำเนินการและนำขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาปรับปรุง
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรใหเกิดการพัฒนาผลลัพธผูเรียนยิ่งขึ้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 – 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 : อาจารยประจำมหาวิทยาลัยทีม่ คี ุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนำเขา
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูง สุด ที่
ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองค
ความรู ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรง
หรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5 โดยใชเกณฑเฉพาะกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ :
1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จำนวนอาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จำนวนอาจารยประจำมหาวิทยาลัยทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสำเร็จ
การศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสำหรับ
กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. การนับจำนวนอาจารยประจำ ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคำนวณตามเกณฑอาจารยประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย
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ตัวบงชี้ที่ 1.3 : อาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนำเขา
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิ ท ยาลั ย ถื อเปน ขุ ม ป ญญาของประเทศ และมี ความ
รับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในมหาวิทยาลัยทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค
ความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อนำไปใชในการเรียนการสอนรวมทั้งการแกไข
ปญหาและพัฒนาประเทศการดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของ
อาจารยตามพันธกิจ
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 โดยใชเกณฑเฉพาะกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจำคณะที่ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกัน ที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ :
1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการตามสูตร
จำนวนอาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ
x ๑๐๐
จำนวนอาจารยประจำมหาวิทยาลัยทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5
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x5

ตัวบงชี้ที่ 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิ ท ยาลั ย ควรจัด บริการด านต าง ๆ ให นั กศึ กษาอยา ง
ครบถวนตั้งแตการใหคำปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ
เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณ
วิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวใน
และนอกมหาวิทยาลัยที่จำเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑมาตรฐาน :
1. จัดบริการใหคำปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
4. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา
5. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 4 ทุกขอไมต่ำกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
6. มีการนำผลการประเมินจากขอ 5 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล
เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 - 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : การพัฒนานักศึกษาเปนหัวใจสำคัญในการผลิตบัณฑิต เพราะ
เปนการสะทอนถึงคุณภาพของหลักสูตร และปรัชญาในการศึกษาของแตละสถาบัน เปนสวนสำคัญที่
แสดงถึงความสำเร็จในระบบการผลิตบัณฑิตและกำลังคนที่ตรงความตองการออกไปสูตลาดแรงงาน
และสรางคุณคาใหกับสังคม การพัฒนานักศึกษาจึงตองครอบคลุมทักษะที่จำเปนทั้งวิชาการ วิชาชีพ
ความคิด การแกปญหา รวมทั้งการปลูกฝงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนรากฐานของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ฝกทักษะการแกปญหาและความคิดวิเคราะหเพื่อเตรียมพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดในอนาคต การพัฒนามีทั้งในสวนที่เปนหลักสูตร และในสวนของกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยมหาวิทยาลัยและโดย
องคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูทั้ง 3 ดาน
สอดคลองกับอัตลักษณ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และสงเสริมและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ ๒๑
มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ใหดำเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบ 3 ดานดังตอไปนี้
- กิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ ความรอบรูดานตาง ๆ ในการ
สรางสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น มีสุขภาวะที่ดี และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- กิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตรตาง ๆ ทักษะการสรางสรรคนวัตกรรมและคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ
- กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีคุณธรรม มีความกลาหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง
และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
เกณฑมาตรฐาน :
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
ผลลัพธของผูเรียนใหครบทั้ง 3 ดานและสอดคลองกับอัตลักษณ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดย
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะกระบวนการคุณภาพในการปฏิบัติงาน
3. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งตอไป
4. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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5. นำผลการประเมินตามขอ 4 ไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรื อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 : การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มี
นโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ให
ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรูเพื่อพัฒนาตนเอง
ประกอบกับมหาวิทยาลัยตองดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษดวย โครงการพิเศษดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต อง
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ใหเปนไปตามนโยบาย ซึ่งจะนำไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศได
เกณฑมาตรฐาน :
1. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบายและเปาหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ใหทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ใหเปนบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานได
2. จัดทำแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามนโยบายโดยมีการกำหนด
วัตถุประสงค เปาหมายและมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนดโดยการมีสวนรวมของทุกคณะ
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
กระบวนการ สื่อ และ/หรือสิ่งแวดลอม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ที่จะเปดโอกาสและเสริมแรงจูงใจใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษไดดวยตนเอง
4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ มี
การรายงานผลการดำเนิ น การการส ง เสริ ม สมรรถนะและทั ก ษะการใช ภ าษาอั ง กฤษต อ คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมีการนำผลจากการประเมินความสำเร็จ และขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมในปถัดไป
5. ทุกคณะมีผลการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป
สุดทาย โดยสามารถเทียบเคียงผลกับกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล (The
Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ไม
ต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดของหลักสูตร อยางนอยรอยละ 25 ของนักศึกษาชั้นปสุดทาย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 1.7 : การสงเสริมสมรรถนะดิจทิ ัลสำหรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : การดำเนิ น ชี ว ิ ต ในศตวรรษที ่ 21 นั ้ น พลเมื อ งจะต อ งมี
สมรรถนะดิจิทัลที่เหมาะสม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองพัฒนาความรู ประสบการณและคุณลักษณะ
โดยมีว ัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะดิจิทัลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการ
ปรับเปลี่ยนเปนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
และสรางสรรคนวัตกรรม
เกณฑมาตรฐาน :
1. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบายและเปาหมายการยกระดับพัฒนาสมรรถนะดาน
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษารองรับ
ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม
2. จัดทำแผนยกระดับพัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย
โดยมี การกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค เป าหมายและมี ต ั ว ชี ้ว ั ด ผลสั ม ฤทธิ ์ ต ามเป าหมายที ่ ก ำหนดโดย
กระบวนการการมีสวนรวมของทุกคณะ
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
กระบวนการ สื่อ และ/หรือสิ่งแวดลอม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ที่จะเปดโอกาสและเสริม
แรงจูงใจใหนักศึกษาสามารถพัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษาไดดวยตนเอง
4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนยกระดับพัฒนาสมรรถนะดาน
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและมีการรายงานผลการดำเนินการการยกระดับพัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัล
ตอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมีการนำผลความสำเร็จและขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินงานหรือกิจกรรมในปถัดไป
5. ทุกคณะมีการประเมินสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษา
ชั้นปสุดทายของทุกหลักสูตรมีผลการประเมินสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ผาน
ระดับที่จำเปนไมนอยกวารอยละ 80
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 1.8 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลลัพธ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : ผลการดำเนิ นการของแต ละหลั กสู ต ร ในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง
สามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
เกณฑการประเมิน :
คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
สูตรการคำนวณ :
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จำนวนหลักสูตร ทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

หมายเหตุ :
1. หลักสูตร ที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนำคะแนนการประเมินของหลักสูตร นั้นมาคำนวณในตัวบงชี้นี้ แตตอง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้น
ๆ
ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
2. หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหปดแบบมีเงื่อนไข แตยังมีนักศึกษาคง
คางอยู ใหทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยไมตองนำคะแนนการประเมินของหลักสูตร นั้น
มาคำนวณในตัวบงชี้นี้
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มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
และความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจำเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวน
หนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายและทิศทางดานนวัตกรรมและ
งานวิ จ ั ยของตนเอง (Re-Positioning) ที ่ ส อดคล อ งกั บยุ ทธศาสตร ช าติ และเชื ่ อมโยงกั บ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม ตามจุดเนนและอัตลักษณ และความไดเปรียบเชิง
ทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการสรางผลงานวิจัย และ
จูงใจใหเกิดจำนวนนักวิจัยมืออาชีพเพิ่มขึ้น สรางระบบ การบริหารจัดการงานวิจัยและสรางระบบ
นิเวศนวัตกรรม (Innovative Ecosystem) ของการถายทอดเทคโนโลยี และการอนุญาตใหใชสิทธิ์ใน
ทรัพยสินทางปญญา โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศใน
การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมี การ
ตี พ ิ ม พ เ ผยแพร ผ ลงานวิ จ ั ย นวั ต กรรมในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ มี ผ ลงานวิ จ ั ย นวั ต กรรม
งานสรางสรรคที่สงผลตอการพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาส มูลคาเพิ่ม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1.
2.
3.
4.
5.

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -

2579)
6. ราง ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
7. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
9. แนวทางการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติใหเกิดผล
10. ประกาศสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏสุริน ทร เรื่อง มาตรฐานการศึ กษามหาวิท ยาลัย
ราชภัฏสุรินทร
11. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป พ.ศ. 2563
12. แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2561 – 2565 ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
13. แนวปฏิบัติจรรณยาบรรณนักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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14. หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2561
15. หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2562
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่

จำนวน 3 ตัวบงชี้ คือ
2.1 ระบบและกลไกการวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัย งานสรางสรรค
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน
เพื่อใหสามารถดำเนินการไดตามแผนที่กำหนดไวทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ใหกับบุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและ
นักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ
ที่เกี่ยวของตาง ๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและนวัตกรรม
นำผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคและนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียน สังคม ชุมชน หรือ
ทองถิ่น ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกำลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไก
เพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคและนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชน
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และเชื่อมโยง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม ตามจุดเนนและอัตลักษณ และความ
ไดเปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
2. มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค ทรัพยสินทาง
ปญญา และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคณาจารย นักวิจัย
และมหาวิทยาลัย และสามารถนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงวิชาการและการพัฒนาความ
เขมแข็งใหกับสังคม ชุมชน ทองถิ่นและดำเนินการตามระบบที่กำหนด
3. มีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาใหมีความสามารถในการ
สรางผลงานวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมการจัดหาแหลงทุนวิจัย
การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรใหเพียงพอในการสรางผลงานวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรม
ตลอดจนบูรณาการทรัพยากรเพื่อทำใหงานวิจัยบรรลุเปาหมายตามความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
ดานทรัพยากรและในเชิงพื้นที่
4. มีการสงเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการ
วิจัยแกผูเรียนที่นำไปสูการรวมสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม ใหกับสังคม ชุมชน ทองถิ่น
5. มีการสรางเครื อขายความรว มมื อดานการวิจ ัย งานสรางสรรค และนวั ตกรรมทาง
เทคโนโลยี ห รื อนวั ต กรรมทางสั ง คม กั บ สถาบั น อุ ด มศึ กษาอื ่ น ๆ ตลอดจนองค ก รภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศที่กอใหเกิดงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค มีการประเมินผล
กระทบของงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค ของมหาวิทยาลัยที่มีตอการพัฒนาผูเรียน การสราง
คุ ณภาพชี ว ิต การสร างโอกาสตลอดจนการสร างมู ล ค า เพิ่ ม และการเพิ ่ ม ขี ด ความสามารถของ
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มหาวิทยาลัยในการแขงขันระดับชาติหรือนานาชาติ และรายงานผลการดำเนินงานดานงานวิจัยและ
นวัตกรรม ตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการทบทวนผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง
นโยบายและทิศทางงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
เกณฑการประเมิน :
1 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ขอ

2 คะแนน
มีการดำเนินการ
2 ขอ

3 คะแนน
มีการดำเนินการ
3 - 4 ขอ

4 คะแนน
มีการดำเนินการ
5 ขอ

5 คะแนน
มีการดำเนินการ
6 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนำเขา
การเก็บขอมูล
: ปงบประมาณ
คำอธิบายตัวบงชี้ : ป จ จั ย สำคั ญ ที ่ ส งเสริ ม สนั บ สนุ นให เ กิด การผลิ ต งานวิจัย
นวัตกรรม งานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย คือ เงินทุนสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและ
จุดเนนของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยไดรับจาก
แหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สำคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน :
คะแนนที ่ ไ ด ในระดั บมหาวิ ทยาลั ย เปน ค าเฉลี ่ ย ของคะแนนผลการประเมิ น (เงิ น ทุ น
สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) ของทุกคณะและ
หนวยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
สูตรการคำนวณ :
คะแนนที่ได =

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จำนวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลลัพธ
การเก็บขอมูล
: ปปฏิทิน
คำอธิบายตัวบงชี้ : ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สำคัญในการแสดงใหเห็ นว า
อาจารยประจำและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการ
พัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนำไปใช
ประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับ
นานาชาติ หรือตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการ
รับใชสังคมที่ผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว ผลงานที่ทำรวมกับอุตสาหกรรมที่ผานการ
ประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว ตำราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน :
คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
สูตรการคำนวณ :
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จำนวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
การบริ ก ารทางวิ ช าการแก ส ั ง คมเป น หนึ ่ ง ในภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยพึงใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตาง ๆ ตามความ
ถนัดและในดานที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญการใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิด
คาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน
หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมี
ความหลากหลาย เชน กิจกรรมหรือโครงการความรวมมือ การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคำปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ
ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามตาง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม มหาวิทยาลัยตองกำหนดรูปแบบการใหบริการ
วิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคมตาม
ระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและ
ภายนอกในการทำงาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได
เพื่อใหชุมชนนำไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคาสามารถนำไป
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน
การใหบริการทางวิชาการนอกจากจะเปนการทำประโยชนใหสังคมแลว มหาวิทยาลัยยัง
ไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนำมาสูการ
พัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการ เพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนา
ตำแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและ
เปนการสรางรายไดของมหาวิทยาลัยจากการใหบริการทางวิชาการดวย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1.
2.
3.
4.
5.

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -

2579)
6. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
8. แนวทางการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติใหเกิดผล
9. ประกาศสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏสุริน ทร เรื่อง มาตรฐานการศึ กษามหาวิท ยาลัย
ราชภัฏสุรินทร
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10 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป พ.ศ. 2563
11. แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2561 – 2565 ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
ตัวบงชี้ จำนวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น ชุมชน
หรือ สังคม
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : การบริการวิชาการแกทองถิ่น ชุมชน และสังคมเปนภารกิจ
หลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่งพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปน
รูป ธรรม กำหนดเปา หมายในการให บ ริ การวิ ชาการที ่ช ั ด เจน โดยการศึกษาความต อ งการของ
กลุ ม เป าหมาย เพื ่อเปน กรอบในการจั ดทำแผนดำเนิ นงานในการให บริ การวิ ช าการแกส ั งคม มี
คณะกรรมการติดตาม กำกับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคม
ของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับเปาหมาย เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการเพื่อนำไปสูการจัดทำแผนบริการ
วิชาการ เพื่อใหเกิดประโยชนกับสังคม ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ตามจุดเนนและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย และตามความไดเปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของสังคม ชุมชน
หรือทองถิ่น
2. มีการกำกับดูแลกระบวนการใหบริการวิชาการที่มีความโปรงใส และตรวจสอบได โดย
มุงเนนผลลัพธที่ตอบสนองและสรางประโยชนแกสังคม ชุมชน ทองถิ่น ตามความเชี่ยวชาญและ
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
3. มี การประสานความร ว มมื อระหว างมหาวิ ท ยาลั ย องค กรภาครั ฐ และภาคเอกชน
ภายในประเทศหรือตางประเทศ เพื่อสงผลใหเกิดประโยชนตอสังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ ้ นทางด านใดด านหนึ ่ งหรื อหลายด านเกี ่ ยวกั บสั งคม ชุม ชน ท องถิ ่น วิ ถี ช ี ว ิต ศิล ปวัฒ นธรรม
สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพที่ดี
4. สังคม ชุมชน หรือทองถิ่นเปาหมายของการบริการวิชาการเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นหรือสรางคุณคา ความเขมแข็งอยางยั่งยืนของผูเรียน สังคม ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ
5. มีการสงเสริมการบริหารหรือการจัดทำหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการเพื่อใหผูเรียนมีประสบการณในการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการของสังคม
และเรียนรูเพื่อรับใชสังคม รวมทั้ง การสงเสริมการเผยแพรการบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ
6. มี การประเมิ น ความสำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนการบริ ก ารวิ ช าการ รวมทั้ ง
ประเมินผลกระทบของการบริการวิชาการ และรายงานผลการดำเนินงานดานการบริการวิชาการตอ
สภามหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. มีการทบทวนผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง
นโยบายและทิศทางการบริการวิชาการ

หนา 63
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 - 4 ขอ
5 - 6 ขอ
7 ขอ

หนา 64
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
กรอบทิศทางยุทธศาสตร 20 ป ดานวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป ของกระทรวงวัฒนธรรม มีเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ มีภาพลักษณ ความสัมพันธที่ดี และไดรับการยอมรับในเวทีทาง
วัฒนธรรมระดับสากล ผลักดันสังคมไทยใหเปนสังคมแหงคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทร มีความ
ปรองดองสมานฉันทเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหประเทศไทยมีรายไดและความมั่งคั่งจาก
อุตสาหกรรมสรางสรรคและบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นภายใตแนวคิด “วัฒนธรรมสรางคนดี
สังคมดี สรางรายได สรางภาพลักษณและเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก”
มหาวิทยาลัยจะตองดำเนินพันธกิจดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับ
กรอบทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร 20 ป ด า นวั ฒ นธรรม ดั ง นั ้ น มหาวิ ท ยาลัย จึง ต อ งมี ร ะบบกลไกการ
ดำเนินงานดานนี้ใหเปนไปอย างมีประสิ ทธิภาพและคุ ณภาพ โดยมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตา งตาม
ศักยภาพ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดย
มี การบู รณาการกั บการเรี ย นการสอน หรื อการวิ จ ั ย หรื อการบริ การวิ ช าการ การปรั บหรื อการ
ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศ การดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
สรางสรรค หรือนำเนื้อหาทางวัฒนธรรมใหเกิดผลสูการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ซึ่งนำไปสูการสืบสาน การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาส และมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1.
2.
3.
4.
5.

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -

2579)
6. รางกรอบทิศทางยุทธศาสตร 20 ป ดานวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป
7. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
9. แนวทางการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติใหเกิดผล
10 ประกาศสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏสุริน ทร เรื่อง มาตรฐานการศึ กษามหาวิท ยาลัย
ราชภัฏสุรินทร
หนา 65
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

11. แผนยุทธศาสตรสำนักสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค(องคการมหาชน) พ.ศ. 2562 2563
ตัวบงชี้ จำนวน 2 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย

หนา 66
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหาร
จัดการดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ทั้งการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร
ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยาง
ยั่งยืน
เกณฑมาตรฐาน :
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกำหนดนโยบายและทิ ศ ทางการส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตรและความเปนไทยเพื่อการพัฒนาตอยอดและสรางคุณคาตามจุดเนนและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย
2. จั ด ทำแผนด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป น ไทยตามนโยบาย กำหนดตั ว บ ง ชี้
วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน และกำหนดผูรับผิดชอบ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรเพื่อให
สามารถดำเนินการไดตามแผน
3. กำกับติดตามใหมีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ของแผนดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และเสนอรายงานผลการดำเนินการ ตอสภามหาวิทยาลัย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. นำผลการประเมินและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงนโยบายแผนหรือ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ

หนา 67
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวบงชี้ที่ 4.2 : ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลลัพธ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : ผลลัพธของการดำเนินการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปน
ไทยนำไปสูการสืบสานการสร างความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุ กต ใช
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั ้ ง ของไทยและต า งประเทศ เพื ่ อ ให เ กิ ด ความซาบซึ ้ ง และความภาคภู ม ิ ใ จใน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย สงเสริมความเขาใจในจุดรวมบนความแตกตางของวัฒนธรรมที่
หลากหลายทั้งของไทยและตางประเทศ เสริมสรางความยั่งยืนของระบบนิเวศและสภาพแวดลอมที่ดี
ตอสุขภาพทางรางกายและจิตใจ เปนเครื่องมืออันทรงพลังที่สรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม ใหกับผูเรียน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคจากศิลปวัฒนธรรม
เกณฑการมาตรฐาน :
1. มีโครงการหรือกิจกรรม ที่เปนการสืบสานถายทอดและประยุกตใช ประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ตลอดจนการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามอัตลักษณของชุมชน ทองถิ่น
มีการปรับและประยุกตใชเพื่อการสรางคุณคาและเพิ่มมูลคา
2. มีการจัดบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม ฐานขอมูลการบริการ แหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถใชบริการได
3. มี ง านวิ จ ั ย ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม หรื อ องค ค วามรู  ท ี ่ ไ ด จ ากการจั ด การความรู  ด  า น
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ภูมิปญญาทองถิ่นที่เผยแพรสูสาธารณชน
4. มหาวิ ทยาลั ย มี เครื อข ายความรว มมื อและดำเนิน กิ จ กรรมรว มกั นระหว างสถาบัน
องคกรทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร หรือความเปนไทย
5. มีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยซึ่งเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ

หนา 68
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนหนวยงานราชการ จะตองมีระบบการบริหารจัดการและระบบการ
กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาใหมีความทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามพันธกิจเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของผูบริหาร และระบบกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย การใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด การดูแลการบริหารไมใหเกิดการ
ทุจริต มีความโปรงใส สอดคลองกับหลักนิติธรรมและมีจริยธรรมในการดำเนินการตามพันธกิจทุกดาน
หรือนโยบายดานผลประโยชนทับซอนลวนเปนความรับผิดชอบของระบบการบริหารจัดการของ
สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยปรับปรุงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการดำเนินงานทุกพันธกิจใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
อาทิ การปรับโครงสรางการบริหารจัดการ ปรับปรุงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การบริหารจัดการหลักสูตร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูลและการรายงานที่ถูกตอง ระบบการกำกับ
ดู แ ลที ่ โ ปร ง ใส ความรั บ ผิ ด และตรวจสอบได ( Governance Accountability/Organizational
Assessment) การบริหารความเสี่ยงและการสรางความเขมแข็งดานการเงิน(การลดตนทุนตอหนวย/
ความรับผิดชอบดานการเงิน) ระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงาน ตรวจสอบได
สอดคลองกับหลักนิติธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580
3. พระราชกฤษฎีกา หลักเกณฑและวิธีการการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
5. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
6. ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 2579)
7. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
8. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
10. แนวทางการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติใหเกิดผล
11. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เรื่อง มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร
12. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป พ.ศ.2563
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13. แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2561 – 2565 ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
ตัวบงชี้ จำนวน 4 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 : ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัย
และผูบริหาร
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : ธรรมาภิ บ าลในระบบอุ ด มศึ ก ษา คื อ แนวความคิ ด หรื อ
หลักการพื ้ นฐานและวิ ธ ี การบริห ารสถาบั น อุ ด มศึก ษา โดยยึ ด ถื อระบบคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
เป นแนวทางในการจัด การกำกั บดูแลการดำเนิ น งานต าง ๆ ใหเป นไปตามครรลองธรรมภายใต
ความคาดหวั ง จะบรรลุ ผ ลอย า งมี ค ุ ณ ภาพ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความสุ จ ริ ต โปร ง ใสและคุ ม ค า เงิ น
ดังนั้นธรรมาภิบาลในระบบอุด มศึกษาจึ งเปน ปจจัยสำคัญที่สงผลกระทบโดยตรงต อการพั ฒนา
อุดมศึกษา แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ไดใหความสำคัญกับ
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมธรรมภิบาลในระบบอุดมศึกษาใหมีความ
เขมแข็ง สมดุล กอเกิดประโยชนในการบริหาร และบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เพื่อลดและขจัดปญหา และสาเหตุของปญหาการดำเนินการที่ไมสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มุ  ง เน น การกำหนดมาตรฐานธรรมาภิ บ าลที่ ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใชเปนเกณฑหรือแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลและการใชอำนาจเชิงบริหาร โดย
ยึดหลักความเปนธรรมเพื่อใหการบริหารจัดการของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค มาตรฐานดังกลาวยัง
ใชเปนเกณฑในการประเมินผลธรรมาภิบาลทั้งระดับสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารตั้งแตอธิการบดี
จนถึงระดับคณะหรือเทียบเทา และเปดเผยตอสาธารณะ
เกณฑมาตรฐาน :
1. สภามหาวิทยาลัยดำเนินการตามภาระหนาที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกฎหมายที่เกี่ยวของอยางครบถวน
2. มีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส
ตรวจสอบได
3. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีศักยภาพการนำองคกร มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ
กำหนดทิศทางการดำเนินงานของหนวยงาน โดยคำนึงถึงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงตอรัฐสภา และ
แผนอื่นที่เกี่ยวของรวมถึง นโยบายและกำลังเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ความคุมคาของภารกิจ
และสถานการณอื่นประกอบกัน
4. ผูบริหารมีการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กำหนด และมีการกำกับ ติดตาม การ
ดำเนินงาน โดยสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอำนาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม ตลอดจนการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เปนอิสระและ
มีประสิทธิผล และรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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5. สภามหาวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
ผูบริหาร
6. ผูบริหารนำผลการประเมินและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนและ
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการดำเนินงานของหนว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 85
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 - 4 ขอ
5 - 6 ขอ
7 ขอ
หมายเหตุ :
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ใหใชผลการประเมินของปงบประมาณเดียวกัน
กับปการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 : การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริ การทางวิ ช าการแก ส ั งคม และการทำนุ บำรุ งศิ ล ปวั ฒนธรรม ในการดำเนิ น พั นธกิ จหลั ก
มหาวิท ยาลัย จำเปน ต องมี การจัด ทำแผนเพื ่ อกำหนดทิ ศทางการพัฒ นาและการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมมหาวิทยาลัยตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร
การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก
ใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไวโดยคำนึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ จากอัตลักษณและจุดเนนของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธและโอกาสเชิงกลยุทธเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต/การพัฒนาผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการ
วิชาการ และดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการกำหนดตัวบงชี้ที่สำคัญ และถายทอดลง
สูการปฏิบัติแกบุคลากร ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
2. มีการจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และ
มีการนำขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดำเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึ กษา
อาจารยบุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยางนอย 1 เรื่อง
4. การกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการ
จัดการความรูตามระบบ
5. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการ
ดำเนินงานใหมีความคลองตัวในทุกพันธกิจ มีการจัดระบบรวบรวม วิเคราะห และจัดการขอมูลที่
เหมาะสมเพื่อใชในการวางแผนดำเนินงาน การวิเคราะหผลลัพธ ตลอดจนการทบทวนและปรับปรุง
การดำเนินงาน รวมถึงใชในการบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู การบริหารบุคลากร การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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6. มีระบบพัฒนาและบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถสรางบรรยากาศการมีสวน
รวมและบรรยากาศของการทำงานที่เกื้อหนุนการนำศักยภาพของบุคลากรมาใชอยางเต็มที่ ทำให
บุคลากรมีความผูกพันและทุมเทกับเปาหมายขององคกร มีความมั่นคงในอาชีพ มีระบบบริหารขีด
ความสามารถและบริหารอัตรากำลัง เพื่อนำศักยภาพของบุคลากรมาใชอยางเต็มประสิทธิภาพ ทำให
การทำงานของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ มีผลการดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา
เปาหมาย
7. การกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 - 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
7 ขอ

หนา 74
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวบงชี้ที่ 5.3 : ผลการบริหารงานระดับคณะ
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลลัพธ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : ผลการดำเนิ น งานระดั บ คณะจะสามารถสะท อ นได ว า
มหาวิทยาลัยไดมีการกำกับ ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละ
คณะใหเปนไปเกณฑมาตรฐานหลั กสูต ร เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวข องและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งมีผลการดำเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด
เกณฑการประเมิน :
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได =

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จำนวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ :
คณะที่ไดดำเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
เห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดั งกล าว ไมตองนำคะแนนผลการประเมินของคณะนั ้ นมา
คำนวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 : ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิ ท ยาลั ย มี หน าที ่ ในการกำกั บการดำเนิ น การประกั น
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และหนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินการตั้งแตการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมิ นจะมุ งไปที ่ระบบการประกัน คุณ ภาพการศึ กษามากกว าการประเมินคุ ณภาพเพื ่ อให
สามารถสงเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานให เป นไปตามที ่กำหนด สะทอนการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร และ
คณะใหเปนไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ
2. มีคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กำหนดในขอ 1
และรายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตร และคณะ ใหเกิดผล
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ
4. นำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร และคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
5. นำผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตร และ
การดำเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ผานองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 - 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
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บทที่ 5
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวยผลการ
ดำเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดำเนินการในระดับคณะจำนวนรวม 15 ตัวบงชี้ดังนี้
มาตรฐาน

ตัวบงชี้

1. ดาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ผลลัพธผูเรียน เพื่อพัฒนาผลลัพธผูเรียน
1.2 อาจารยประจำคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจำคณะที่มี
ตำแหนงทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.6 การสงเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
1.7 การสงเสริมสมรรถนะดิจิทัล
สำหรับนักศึกษา
1.8 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยรวม
2. ดานการ
วิจัยและ
นวัตกรรม

2.1 ระบบและกลไกการวิจัย
นวัตกรรม งานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรม งานสรางสรรค
2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจำและนักวิจัย

ประเภทตัว
บงชี้
กระบวนการ

เกณฑพิจารณา
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ

กระบวนการ

รอยละของอาจารยตาม
เกณฑ สกอ.
รอยละของอาจารยตาม
เกณฑ สกอ.
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ

ผลลัพธ

คาเฉลี่ยผลการประเมิน
ระดับหลักสูตร
เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ

ปจจัยนำเขา
ปจจัยนำเขา

กระบวนการ
ปจจัยนำเขา
ผลลัพธ

จำนวนเงินทุนตออาจารย
ประจำ
รอยละของผลรวมคา
น้ำหนักผลงานทาง
วิชาการ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

3. ดานการ
3.1 ระบบและกลไกการบริการ
บริการวิชาการ วิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ชุมชน หรือสังคม
4. ดาน
4.1 ระบบและกลไกดาน
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
และความเปน
ไทย
5. ดานการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
บริหารจัดการ กำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
คณะ
5.2 ระบบกำกับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

ประเภทตัว
บงชี้

เกณฑพิจารณา

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ
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มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
การพัฒนาระบบอุดมศึกษาที่ผานมาไดสงเสริมใหเกิดการเติบโตของสถาบันอุดมศึกษาและ
เป ด โอกาสในการเข า ถึ ง การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษามากขึ ้ น สั ด ส ว นของผู  เ ข า ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ตอประชากรเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตขณะเดียวกันอัตราการวางงานของผูสำเร็จ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษากลับสูงขึ้น และมีเสียงเรียกรองจากทุกภาคสวนในเรื่องคุณภาพของ
บัณฑิตที่ไมตรงตามความคาดหวังของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังพบวา สัดสวนการผลิตบัณฑิตใน
สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเพียงพอกับความตองการดานบุคลากรในการพัฒนาประเทศและ
การสนับ สนุ นการสร า งผลงานวิ จั ย ในเชิ งวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี กำลั งเปลี่ ย นผ านจากยุ ค
อุตสาหกรรม 3.0 ไปสูอุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงสัดสวนการผลิตของตนเองให
เหมาะสม (Re-profiling) เนนหลักสูตรที่มี คุณภาพ และตรงกับศักยภาพของสถาบัน ลดความซ้ำซอน
ของหลักสูตรภายในสถาบันรวมทั้งลดสัดสวนการผลิตในบางหลักสูตรลง สรางหลักสูตรที่ทันสมัยเนน
ทักษะที่เปนที่ตองการ ปรับหลักสูตรเนนสมรรถนะตอบสนองความตองการในระยะสั้น ปรับเสนทาง
การเข า ถึ ง บริ ก ารอุ ด มศึ ก ษาที ่ ห ลากหลาย (Multiple Tracks) ปรั บ ปรุ ง ความสามารถด า น
ภาษาอังกฤษของบัณฑิตอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งประเมินขีดความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ
ของบัณฑิตกอนสำเร็จการศึกษา ปรับปรุงทุกหลักสูตรเพื่อใหทันกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ
ไทยในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหบรรลุผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา (Desired Outcomes of
Education, DOE Thailand) ภายใตการควบคุ ม กำกั บ การบริ หารหลั กสูต รให เปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 และ
มาตรฐานวิชาชีพที่ประกาศใชในขณะนั้น รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1.
2.
3.
4.
5.

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -

2579)
6. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
8. แนวทางการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติใหเกิดผล
9. ประกาศสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏสุริน ทร เรื่อง มาตรฐานการศึ กษามหาวิท ยาลัย
ราชภัฏสุรินทร
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10. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF : HEd.)
11. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558
12. ระเบียบมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยหลักเกณฑ และวิธ ีการบริ หารจั ด การ
หลักสูตร พ.ศ. 2562
13. ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสุร ิน ทร ว าดว ยการจั ด การศึ กษาระดั บปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2561
14. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
15. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
16. ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื ่ อ ง นโยบายการยกระดั บ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ จำนวน 8 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาผลลัพธผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจำคณะที่มีตำแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ตัวบงชี้ที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 : การบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อพัฒนาผลลัพธผูเรียน
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : การพัฒนาระบบอุดมศึกษาที่ผานมาไดสงเสริมใหเกิด การ
เติบโตของสถาบั น อุ ด มศึ กษา และเปดโอกาสในการเขา ถึ งการศึกษาในระดั บอุดมศึกษามากขึ้น
สัดสวนของผูเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตอประชากรเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตขณะเดียวกันอัตรา
การวางงานของผูสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษากลับสูงขึ้น และมีเสียงเรียกรองจากทุกภาคสวน
ในเรื่องคุณภาพของบัณฑิตที่ไมตรงตามความคาดหวังของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังพบวาสัดสวน
การผลิตบัณฑิตใน สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเพียงพอกับความตองการดานบุคลากรในการ
พัฒนาประเทศและการสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยน
ผานจากยุคอุตสาหกรรม 3.0 ไปสูอุตสาหกรรม 4.0
มหาวิทยาลัยพึงมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ
เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และความตองการที่หลากหลายของ
ประเทศ ทั ้ งด านเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ ่ง แวดล อม โดยการมี ส ว นรว มของชุ มชน สัง คม สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น เพื่อใหบรรลุผลลัพธที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนที่ตองครอบคลุมทักษะที่จำเปน
ทั้งทักษะดานวิชาการ ทักษะดานวิชาชีพ ทักษะดานภาษาอังกฤษและทักษะดานดิจิทัล รวมทั้งการ
สรางหลักสูตรใหม ๆ ที่เปนความตองการของโลกในศตวรรษที่ 21 และเพียงพอตอการเสริมสราง
ศักยภาพในการยกระดับการแขงขันของประเทศ การเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา เปนอีกหนึ่งรูปแบบของการกระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหเร็วขึ้น ไมวาจะในรูปแบบ
ของการทำงานคูขนานกับการเรียน ระบบการสะสมหนวยกิต และการเปดโอกาสใหบุคลากรวัย
ทำงานสามารถตอยอด ความรูเพือ่ เตรียมพรอมกับการปรับเปลี่ยนสายอาชีพ และเพื่อเตรียมรับมือกับ
การปรับสัดสวนประชากรของประเทศ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้
เกณฑมาตรฐาน :
1. คณะมีการกำหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิต การพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาติ ความตองการจำเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ตามระดับ
ความเชี่ยวชาญตามศาสตรของคณะ
2. คณะมีระบบและกลไก กำกับการพัฒนาหลักสูตรจนสามารถเปดหลักสูตรที่ตอบสนอง
ตอยุทธศาสตรชาติ และความตองการของประเทศโดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคมและสถาน
ประกอบการ โดยมีกระบวนการรับฟงและสรางปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อคนหาความ
ตองการและขอกำหนดดานหลักสูตร
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3. คณะมีหลักสูตรหรือรายวิชาที่เปนความรวมมือกับสถานประกอบการ/หนวยงานผูใช
บัณฑิต ขยายไปยังทองถิ่นชุมชน หรือหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตรทั้งระดับปริญญาบัณฑิตหรือ
ระดับบัณฑิตศึกษาในแตละคณะ
4. ทุกหลักสูตรตองมีการกำหนดผลลัพธการเรียนรูที่ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ซึ่งกำหนดใน
มาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแก การเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม
และพลเมืองที่เขมแข็ง ใหสอดคลอง กับวิสัยทัศน และจุดเนนของหลักสูตร
5. มี ร ะบบการกำกั บ ติ ด ตามหลั ก สู ต รให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และรายงาน
การดำเนินการตามผลลัพธผูเรียนทั้ง 3 ดาน สำหรับผูเรียนที่อยูในระบบการศึกษาแบบใหปริญญา
และรายงานผลการดำเนินการตอคณะกรรมการประจำคณะ อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน 90 วัน
นับแตสิ้นปการศึกษา
6. มีการทบทวนผลการดำเนินการและนำขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะ
มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรใหเกิดการพัฒนาผลลัพธผูเรียนยิ่งขึ้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 – 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 : อาจารยประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนำเขา
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูง สุด ที่
ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองค
ความรู ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรง
หรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง
0 – 5 โดยใชเกณฑเฉพาะกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารย ประจำคณะที่ มีคุ ณวุฒ ิปริ ญญาเอกที่ กำหนดใหเปน คะแนนเต็ม
5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ :
1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำคณะมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จำนวนอาจารยประจำคณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
จำนวนอาจารยประจำคณะทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจำคณะทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจำคณะทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสำเร็จ
การศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสำหรับ
กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. การนับจำนวนอาจารยประจำ ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคำนวณตามเกณฑอาจารยประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย
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ตัวบงชี้ที่ 1.3 : อาจารยประจำคณะที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนำเขา
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิ ท ยาลั ย ถื อเปน ขุ ม ป ญญาของประเทศ และมี ความ
รับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในมหาวิทยาลัยทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค
ความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อนำไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไข
ปญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของ
อาจารยตามพันธกิจ
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคาร อยละของอาจารย ประจำคณะที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5 โดยใชเกณฑเฉพาะกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจำคณะที่ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกัน ที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ :
1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำคณะที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร
จำนวนอาจารยประจำคณะทีด่ ำรงตำแหนงทางวิชาการ
จำนวนอาจารยประจำคณะทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจำคณะทีด่ ำรงตำแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจำคณะทีด่ ำรงตำแหนงทางวิชาการ
ที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิ ท ยาลั ย ควรจัด บริการด านต าง ๆ ให นั กศึ กษาอยา ง
ครบถวนตั้งแตการใหคำปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ
เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณ
วิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวใน
และนอกมหาวิทยาลัยที่จำเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑมาตรฐาน :
1. คณะมีการจัดบริการใหคำปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพ แก
นักศึกษาในคณะ
2. คณะมีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
3. คณะมีการจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร อมเพื ่ อ การทำงานเมื ่ อสำเร็จ การศึ ก ษาแก
นักศึกษา
4. คณะมีการใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพ แกศิษยเกา
5. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 4 ทุกขอไมต่ำกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
6. มีการนำผลการประเมินจากขอ 5 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล
เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 - 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ
อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการโดยคณะ
และโดยสโมสรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูทั้ง 3
ดาน สอดคลองกับอัตลักษณ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และสงเสริมและพัฒนาทักษะศตวรรษ
ที่ ๒๑ ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดำเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบ 3 ดาน
ดังตอไปนี้
- กิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ ความรอบรูดานตาง ๆ ในการ
สรางสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น มีสุขภาวะที่ดี และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- กิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตรตาง ๆ ทักษะการสรางสรรคนวัตกรรมและคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ
- กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีคุณธรรม มีความกลาหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง
และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
เกณฑมาตรฐาน :
1. คณะมีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ เพื่อพัฒนา
ผลลัพธของผูเรียนใหครบทั้ง 3 ดานและสอดคลองกับอัตลักษณ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดย
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. คณะมีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะกระบวนการคุณภาพ ในการปฏิบัติงานแก
นักศึกษา
3. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน
4. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 : การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบ
ใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรูเพื่อพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สำคัญ คือ การ
สงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวย โครงการพิเศษดานการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ใหเปนไปตามนโยบาย ซึ่งจะ
นำไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได
เกณฑมาตรฐาน :
1. คณะมีการกำหนดนโยบายและเปาหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใหทุก
หลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถ
2. คณะจั ดทำแผนยกระดั บมาตรฐานภาษาอั งกฤษ ใหเป นไปตามนโยบายโดยมี การ
กำหนดวัตถุประสงค เปาหมายและมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนดโดยสอดคลองกับแผน
ของมหาวิทยาลัย และมีสวนรวมของทุกหลักสูตร
3. คณะมีการกำกับติดตามใหมีการดำเนินงาน ใหเปนไปตามแผนยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
4. คณะมี ก ารประเมิ น ความสำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนยกระดั บ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ มีการรายงานผลการดำเนินการการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษตอ
คณะกรรมการประจำคณะ และมีการนำผลจากการประเมินความสำเร็จและขอเสนอแนะมาปรับปรุง
แผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมในปถัดไป
5. ทุกหลักสูตร มีผลการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปสุดทาย โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล (the
Common European framework of Reference for Languages : CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ไม
ต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดของหลักสูตร อยางนอยรอยละ 25 ของนักศึกษาชั้นปสุดทาย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 1.7 : การสงเสริมสมรรถนะดิจทิ ัลสำหรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : การดำเนิ น ชี ว ิ ต ในศตวรรษที ่ 21 นั ้ น พลเมื อ งจะต อ งมี
สมรรถนะดิจิทัลที่เหมาะสม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองพัฒนาความรู ประสบการณและคุณลักษณะ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะดิจิทัลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการ
ปรับเปลี่ยนเปนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
และสรางสรรคนวัตกรรม
เกณฑมาตรฐาน :
1. คณะมีการกำหนดนโยบายและเปาหมายการยกระดับพัฒ นาสมรรถนะดา นดิจ ิ ทัล
สำหรับนักศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษารองรับดิจิทัล
เศรษฐกิจและสังคม
2. คณะจัดทำแผนยกระดับพัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหเปนไปตาม
นโยบายโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค เปาหมายและมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนด จาก
กระบวนการ การมีสวนรวมของทุกหลักสูตร
3. คณะมี ก ารกำกั บ ติ ด ตามให ม ี การดำเนิ น งาน ให เ ป น ไปตามแผนยกระดั บ พั ฒ นา
สมรรถนะดานดิจิทัล สำหรับนักศึกษา
4. คณะมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนยกระดับพัฒนาสมรรถนะ
ดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและมีการรายงานผลการดำเนินการการยกระดับพัฒนาสมรรถนะดาน
ดิจิทัลต อ คณะกรรมการประจำคณะ และมีการนำผลความสำเร็ จและข อเสนอแนะมาปรั บปรุ ง
แผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมในปถัดไป
5. ทุ กหลั กสู ตรมี การประเมิ นสมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล สำหรั บคุ ณ วุ ฒิ ระดับ ปริ ญ ญาตรี โดย
นักศึกษาชั้นปสุดทายมีผลการประเมินสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ผานระดับที่
จำเปน ไมนอยกวารอยละ 80
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 1.8 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตร โดยรวม
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลลัพธ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : ผลการดำเนิ นการของแต ละหลักสู ตร ในคณะ ซึ ่ งสามารถ
สะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
เกณฑการประเมิน :
คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตร ที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคำนวณ :
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จำนวนหลักสูตร ทั้งหมดทีค่ ณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ :
1. หลักสูตร ที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนำคะแนนการประเมินของหลักสูตร นั้นมาคำนวณในตัวบงชี้นี้ แตตอง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
2. หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหปดแบบมีเงื่อนไข แตยังมีนักศึกษาคง
คางอยู ใหทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยไมตองนำคะแนนการประเมินของหลักสูตร นั้น
มาคำนวณในตัวบงชี้นี้
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มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
และความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจำเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวน
หนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายและทิศทางดานนวัตกรรมและ
งานวิ จ ั ย ของตนเอง (Re-positioning) ที ่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ และเชื ่ อมโยงกั บสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม ตามจุดเนนและอัตลักษณ และความไดเปรียบเชิง
ทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการสรางผลงานวิจัย และ
จูงใจใหเกิดจำนวนนักวิจัยมืออาชีพเพิ่มขึ้น สรางระบบ การบริหารจัดการงานวิจัยและสรางระบบ
นิเวศนวัตกรรม (Innovative Ecosystem) ของการถายทอดเทคโนโลยี และการอนุญาตใหใชสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศใน
การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการ
ตี พิ มพเ ผยแพรผ ลงานวิ จั ย นวั ตกรรมในระดั บชาติ และนานาชาติ มี ผลงานวิจ ัย นวั ต กรรม งาน
สรางสรรคที่สงผลตอการพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาส มูลคาเพิ่ม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
4. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
5. ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 2579)
6. ราง ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
7. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
9. แนวทางการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติใหเกิดผล
10. ประกาศสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏสุ ริน ทร เรื่อง มาตรฐานการศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสุรินทร
11. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป พ.ศ.2563
12. แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2561 – 2565 ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
13. แนวปฏิบัติจรรณยาบรรณนักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
14. หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2562
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ตัวบงชี้ จำนวน 3 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัย งานสรางสรรค
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน
เพื่อใหสามารถดำเนินการไดตามแผนที่กำหนดไวทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ใหกับบุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและ
นักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ
ที่เกี่ยวของตาง ๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและนวัตกรรม นำ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคและนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียน สังคม ชุมชน หรือ
ทองถิ่น ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกำลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไก
เพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคและนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชน
เกณฑมาตรฐาน :
1. คณะมีการกำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และ
เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม ตามจุดเนนและอัตลักษณ และ
ความไดเปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของคณะ
2. คณะดำเนินการตามระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย งานสรางสรรคและ
นวัตกรรม ทรัพยสินทางปญญา และระบบสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
3. คณะมีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาใหมีความสามารถใน
การสร างผลงานวิ จ ั ย งานสรา งสรรคและนวั ต กรรม อยู บ นพื ้ นฐานจรรยาบรรณนั กวิ จ ั ย รวมทั้ ง
สนับสนุนและสงเสริมการจัดหาแหลงทุนวิจัย การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร ตลอดจนบูรณา
การทรัพยากรเพื่อทำใหงานวิจัยบรรลุเปาหมายตามความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในดานทรัพยากร
และในเชิงพื้นที่
4. คณะมี ก ารส ง เสริ ม การบู ร ณาการการวิ จ ั ย กั บ การเรี ย นการสอน เพื ่ อ เสริ ม สร า ง
สมรรถนะการวิจัยแกผูเรียนที่นำไปสูการรวมสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม ใหกับสังคม ชุมชน
ทองถิ่น
5. คณะมีการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมทางสั ง คม กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื ่ น ๆ ตลอดจนองค ก รภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนทั้งในหรือ ตางประเทศที่กอใหเกิดผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
6. คณะมีการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่มีตอการ
พัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต การสรางโอกาสตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่ม และรายงานผลการ
ดำเนินงานดานงานวิจัยตอคณะกรรมการประจำคณะ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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7. มีการทบทวนผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะไป
ปรับปรุงนโยบายและทิศทางการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
เกณฑการประเมิน :
1 คะแนน
มีการดำเนินการ
1 ขอ

2 คะแนน
มีการดำเนินการ
2 ขอ

3 คะแนน
มีการดำเนินการ
3 - 4 ขอ

4 คะแนน
มีการดำเนินการ
5 - 6 ขอ
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5 คะแนน
มีการดำเนินการ
7 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนำเขา
การเก็บขอมูล
: ปงบประมาณ
คำอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสำคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
ตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทำ
วิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยัง
เปนตัวบงชี้ที่สำคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการ
การวิจัย
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงจำนวนเงินตอจำนานอาจารยประจำและนักวิจัยประจำเปนคะแนนระหวาง
0 – 5 เกณฑเฉพาะกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี จำแนกเปน 3 กลุมวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จำนานเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่
กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่
กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่
กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคำนวณ :
1. คำนวณจำนวนเงิ นสนับสนุน งานวิจ ัยหรื องานสรางสรรคจ ากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย
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2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จำนวนเงินที่สนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
×5
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ
คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
1. จำนวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้น ๆ ไมใชจำนวนเงิน
ที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลง
ทุนหรือหลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ
4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลง
นามในสัญญารับทุนโดยอาจารยประจำหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่
บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดำเนินการ
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลลัพธ
การเก็บขอมูล
: ปปฏิทิน
คำอธิบายตัวบงชี้ : ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สำคัญในการแสดงใหเห็นวา
อาจารยประจำและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการ
พัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนำไปใช
ประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
หรือตามประกาศ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทาง
วิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติวาจางให ดำเนิ นการ ตำราหรือหนั งสื อที ่ใชในการขอผลงานทางวิช าการและผา นการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
และนักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจ ัย ที่
กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจ ัย ที่
กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจ ัย ที่
กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 20 ขึ้นไป
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สูตรการคำนวณ :
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
และนักวิจัย
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย
×100
จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย
×5
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยที่
กำหนดใหคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ
คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ
กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คาน้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- มีการจดแจงลิขสิทธิ์
0.80 - ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
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คาน้ำหนัก

1.00

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทาง
วิชาการแลว
ไดแก ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและการเรียนรู ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ ผลงานวิชาการรับ
ใชสังคม กรณีศึกษา ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล ซอฟตแวร พจนานุกรม
สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

หมายเหตุ :
1. การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปน ฉบั บ
สมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. ผลงานทางวิ ชาการทั ้ งหมดจะต องได รั บ การเผยแพร ต ามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และแกไข
เพิ่มเติม
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กำหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสรางสรรค
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้
คาน้ำหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
ผลงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน
ผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นสวนตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไม
นอยกวา 3 คนโดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
การบริ ก ารทางวิ ช าการแก ส ั ง คมเป น หนึ ่ ง ในภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยพึงใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตาง ๆ ตามความ
ถนัดและในดานที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญการใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิด
คาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน
หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมี
ความหลากหลาย เชน กิจกรรมหรือโครงการความรวมมือ การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคำปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ
ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามตาง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม มหาวิทยาลัยตองกำหนดรูปแบบการใหบริการ
วิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคมตาม
ระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและ
ภายนอกในการทำงาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได
เพื่อใหชุมชนนำไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคาสามารถนำไป
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน
การใหบริการทางวิชาการนอกจากจะเปนการทำประโยชนใหสังคมแลว มหาวิทยาลัยยัง
ไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนำมาสูการ
พัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการ เพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนา
ตำแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและ
เปนการสรางรายไดของมหาวิทยาลัยจากการใหบริการทางวิชาการดวย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
4. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
5. ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 2579)
6. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
8. แนวทางการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติใหเกิดผล
9. ประกาศสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏสุ ริน ทร เรื่อง มาตรฐานการศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสุรินทร

หนา 100
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

10. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป พ.ศ.2563
11. แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2561 – 2565 ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
ตัวบงชี้ จำนวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม

หนา 101
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวบงชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ชุมชน หรือสังคม
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : การบริการวิชาการแกทองถิ่น ชุมชน และสังคมเปนภารกิจ
หลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่งพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปน
รูป ธรรม กำหนดเปา หมายในการให บ ริ การวิ ชาการที ่ช ั ดเจน โดยการศึกษาความต อ งการของ
กลุ ม เป าหมาย เพื ่อเปน กรอบในการจั ดทำแผนดำเนิ นงานในการให บริ การวิ ช าการแกส ั งคม มี
คณะกรรมการติดตาม กำกับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคม
ของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมาย เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม
เกณฑมาตรฐาน :
1. คณะมีการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการเพื่อนำไปสูการจัดทำแผน
บริการวิชาการ เพื่อใหเกิดประโยชนกับสังคม ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ตามจุดเนนและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย และตามความไดเปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของสังคม
ชุมชน หรือทองถิ่น
2. คณะมีระบบและกลไกการ การกำกับดูแลกระบวนการใหบริการวิชาการที่มีความ
โปรงใส และตรวจสอบได โดยมุงเนนผลลัพธที่ตอบสนองและสรางประโยชนแกสังคม ชุมชน ทองถิ่น
ตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
3. คณะมีการประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย องคกรภาครัฐและภาคเอกชน
ภายในประเทศหรือตางประเทศ เพื่อสงผลใหเกิดประโยชนตอสังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ ้ นทางด านใดด านหนึ ่ งหรื อหลายดา นเกี่ย วกั บสั ง คม ชุ มชน ท องถิ ่ น วิ ถี ช ี ว ิต ศิล ปวัฒ นธรรม
สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพที่ดี
4. สังคม ชุมชน หรือทองถิ่นเปาหมายของการบริการวิชาการเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นหรือสรางคุณคา ความเขมแข็งอยางยั่งยืนของผูเรียน สังคม ชุมชน และทองถิ่น
5. คณะมีการสงเสริมการบริหารหรือการจัดทำหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อใหผูเรียนมีประสบการณในการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการ
ของสังคม และเรียนรูเพื่อรับใชสังคม รวมทั้ง การสงเสริมการเผยแพรการบริการวิชาการในรูปแบบ
ตาง ๆ
6. คณะมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการบริการวิชาการ รวมทั้ง
ประเมินผลกระทบของการบริการวิชาการ และรายงานผลการดำเนินงานดานการบริการวิชาการตอ
คณะกรรมการประจำคณะ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

หนา 102
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

7. นำผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ ไปปรับปรุง
นโยบายและทิศทางการบริการวิชาการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 - 4 ขอ
5 - 6 ขอ
7 ขอ

หนา 103
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
กรอบทิศทางยุทธศาสตร 20 ป ดานวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป กระทรวงวัฒนธรรม มีเปาหมายใหประเทศไทยเปน ศู นยกลางการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ท าง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ มีภาพลักษณ ความสัมพันธที่ดี และไดรับการยอมรับในเวทีทาง
วัฒนธรรมระดับสากล ผลักดัน สังคมไทยใหเปนสังคมแหงคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทร มี
ความปรองดองสมานฉันทเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหประเทศไทยมีรายไดและความมั่งคั่ง
จากอุตสาหกรรมสรางสรรคและบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นภายใตแนวคิด “วัฒนธรรมสรางคน
ดี สังคมดี สรางรายได สรางภาพลักษณและเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก”
มหาวิทยาลัยจะตองดำเนินพันธกิจดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับ
กรอบทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร 20 ป ด า นวั ฒ นธรรม ดั ง นั ้ น มหาวิ ท ยาลั ย จึง ต อ งมี ร ะบบกลไกการ
ดำเนินงานดานนี้ใหเปนไปอย างมีประสิ ทธิภาพและคุ ณภาพ โดยมีจุดเนนเฉพาะที่ แตกตา งตาม
ศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดย
มี การบู รณาการกับ การเรี ย นการสอน หรือการวิ จ ั ย หรื อการบริ การวิ ช าการ การปรั บหรื อการ
ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศ การดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
สรางสรรค หรือนำเนื้อหาทางวัฒนธรรมใหเกิดผลสูการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ซึ่งนำไปสูการสืบสาน การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาส และมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
4. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
5. ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 2579)
6. รางกรอบทิศทางยุทธศาสตร 20 ป ดานวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป กระทรวงวัฒนธรรม
7. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
9. แนวทางการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติใหเกิดผล
10. ประกาศสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏสุ ริน ทร เรื่อง มาตรฐานการศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสุรินทร
หนา 104
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

11. แผนยุทธศาสตรสำนักสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค(องคการมหาชน) พ.ศ. 2562 2563
ตัวบงชี้ จำนวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหาร
จัดการดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ทั้งการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร
ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยาง
ยั่งยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคถือเปนแนวทางที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค จะประสบความสำเร็จไมไดถาปราศจากการพัฒนาทุนวัฒนธรรม
ทุ นวั ฒนธรรมเปน สิ นทรัพย ที่ มีการฝ งตั วและใหคุ ณคา ทางวัฒนธรรม นอกเหนื อจากมูล คาทาง
เศรษฐกิจของสินทรัพยทุนวัฒนธรรมอาจเปนวัฒนธรรมที่สัมผัสไดหรือวัฒนธรรมที่สัมผัสไมไดเมื่อ
สินคาและ บริการมีการฝงตัวของวัฒนธรรม จะเรียกสินคานั้นวาสินคาวัฒนธรรม ปจจุบันรัฐบาลไดมี
นโยบายและแผนงานพั ฒ นาและส ง เสริ ม ทุ น วั ฒ นธรรมในเชิ ง พาณิ ช ย เ นื ่ อ งจากวั ฒ นธรรม
เปรียบเสมือนตนน้ำในหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมสรางสรรคจึงเปนภารกิจสำหรับคณะ ในการ
ดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสรางสรรคหรือนำเนื้อหาทางวัฒนธรรมใหเกิดผลสูการสราง
โอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน
เกณฑมาตรฐาน :
1. คณะมีการกำหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตรและ
ความเปนไทยเพื่อการพัฒนาตอยอดและสรางคุณคาตามจุดเนนและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
2. คณะมีการจัดทำแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตามนโยบาย กำหนดตัว
บงชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน และกำหนดผูรับผิดชอบ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรเพื่อให
สามารถดำเนินการไดตามแผน
3. คณะมี ก ารบริ ก ารวิ ช าการด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ฐานข อ มู ล แหล ง เรี ย นรู  ด  า น
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถใชบริการได
4. คณะมีสวนรวมในโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เปนการสืบสานถายทอด
และประยุกตใช ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ตลอดจนการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตามอัตลักษณของชุมชน ทองถิ่น มีการปรับและประยุกตใช เพื่อการสรางคุณคาและเพิ่มมูลคา
5. คณะมีการกำกับติดตามใหมีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ของ
แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
6. คณะมีการประเมินความสำเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนด านทำนุ บำรุ งศิล ปวัฒ นธรรมและความเป น ไทย และเสนอรายงานผลการดำเนิ นการ ตอ
คณะกรรมการประจำคณะอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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7. นำผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะไปปรับปรุงนโยบาย
แผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
3 - 4 ขอ
5 - 6 ขอ
7 ขอ
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มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนหนวยงานราชการ จะตองมีระบบการบริหารจัดการและระบบการ
กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาใหมีความทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามพันธกิจเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของผูบริหาร และระบบกำกับ
ดูแลของสถาบัน การใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด การดูแลการบริหารไมใหเกิด การทุจริต มี
ความโปรงใส สอดคลองกับหลักนิติธรรมและมีจริยธรรมในการดำเนินการตามพันธกิจทุกดาน หรือ
นโยบายดานผลประโยชนทับซอนลวนเปนความรับผิดชอบของระบบการบริหารจัดการของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยปรับปรุงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการดำเนินงานทุกพันธกิจใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
อาทิ การปรับโครงสรางการบริหารจัดการ ปรับปรุงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การบริหารจัดการหลักสูตร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูลและการรายงานที่ถูกตอง ระบบการกำกับ
ดู แ ลที ่ โ ปร ง ใส ความรั บ ผิ ด และตรวจสอบได ( Governance Accountability/Organizational
Assessment) การบริหารความเสี่ยงและการสรางความเขมแข็งดานการเงิน(การลดตนทุนตอหนวย/
ความรับผิดชอบดานการเงิน) ระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงาน ตรวจสอบได
สอดคลองกับหลักนิติธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580
3. พระราชกฤษฎีกา หลักเกณฑและวิธีการการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
5. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
6. ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 2579)
7. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
8. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
10. แนวทางการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติใหเกิดผล
11. ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
12. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป พ.ศ.2563
13. แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2561 – 2565 ( ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
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ตัวบงชี้ จำนวน 2 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก 5 ประการ คือ การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีในการดำเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจำเปนตองดำเนินงานผาน
คณะ ดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะให
สอดคลองกับเปาหมายและกลุมมหาวิทยาลัยตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความ
เสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กำหนดไว
เกณฑมาตรฐาน :
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลองกับกลุมมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ
ของคณะและพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลาเพื่อให
บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
2. ดำเนินการวิเคราะหข อมูล ทางการเงิ นที่ ประกอบไปดวยตน ทุ นต อหนว ยในแตล ะ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของ
คณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริ ห ารงานด ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลอย า งครบถ ว นทั ้ ง 10 ประการที ่ อ ธิ บ ายการ
ดำเนินงานอยางชัดเจน
5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง
และแหลงเรียนรูอื่น ๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยคลอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนำมาปรับใชในการ
ปฏิบตั ิงานจริง
6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
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7. ดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ
เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
2 ขอ
3 - 4 ขอ
5 - 6 ขอ
7 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 : ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : บทบาทหนา ที ่ ข องคณะในการกำกับ การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี ้และเกณฑการประเมินจะมุ  ง ไปที ่ร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ กษามากกว าการประเมิน คุ ณ ภาพ เพื ่ อให สามารถส งเสริ ม สนั บ สนุน กำกั บ ติ ด ตาม การ
ดำเนินงานใหเปนไปตามที่กำหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กำหนดในขอ 1
และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มี การจั ด สรรทรัพยากรเพื่ อสนั บสนุ นการดำเนิ นงานของหลั กสู ต ร ให เกิ ดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินใหกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา
5. นำผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตร ให
มีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ผานองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ขอ
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บทที่ 6
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ การ
ดำเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสำคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรซึ่งมีหลักการดังตอไปนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาวาหลักสูตรไดดำเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยใหพิจารณาองคประกอบที่สำคัญ ไดแก การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต
นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
แนวทางการดำเนินการสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาที่ขอปดดำเนินการ หรืองดรับนักศึกษา
หรื อไม มี นักศึ กษามาสมั ครเรี ย นที่ กำหนดไว คื อ กรณี ห ลั กสู ตรสาขาวิ ชาที ่ ส ภามหาวิ ทยาลั ย
เห็นชอบ/อนุมัติใหปดดำเนินการตองแจงใหสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ
หากหลั กสู ตรสาขาวิชายัง มีนั กศึกษาคงคา งอยู  อาจารย ประจำหลักสูต รสาขาวิ ชา (ตามเกณฑ
มาตรฐานหลั กสูต ร 2548) หรื ออาจารย ผ ู  รั บผิ ดชอบ (ตามเกณฑ มาตรฐานหลั กสู ตร 2558)
ดังกลาวยังตอง ทำหนาที่อาจารยประจำหลักสูตร หรืออาจารยผูรับผิดชอบตอไป และจัดการเรียน
การสอนจนกวานักศึกษา คนสุดทายจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังตองดำเนินการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตรเปนประจำทุ กป โดยประเมินองคประกอบที ่ 1 การกำกับมาตรฐาน และ
องคประกอบที่เกี่ยวของเฉพาะตัวบงชี้ที่มีการ ดำเนินการ เพื่อนำผลที่ไดมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดำเนินการอื่น ๆ ตอไป โดยคำนึงถึงประโยชนจากการประเมิน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสำคัญ อนึ่งการประเมินตนเองดังกลาว
เป นการดำเนิ น การภายในของหลั กสูตรสาขาวิช า คณะ หรื อมหาวิ ท ยาลัย โดยรายงาน ผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบงชี้ที่มีการดำเนินงานในการคำนวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิด
เฉพาะตัวบงชี้ที่มีการประเมินเทานั้น และดำเนินการผานระบบ CHE QA Online
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ การ
ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชนใน การ
เผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได
กำหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนขอมูลพื้นฐานในสวน
ที่เกี่ยวของตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนที่เกี่ยวของ

กับคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สำหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพที่
เนนกระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของ
คำถามที่จะเปนแนวทางใหแกผูประเมินเพื่อใหสามารถนำไปพิจารณาตามบริบทของมหาวิทยาลัยได
และไดกำหนดแนวทางในการใหคะแนนในแตละระดับสำหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชใน
การพิจารณา
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 6 องคประกอบ 13
ตัวบงชี้
องคประกอบใน
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
การประกัน
ตัวบงชี้
ดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ
คุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับ 1. 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
ที่กำหนดโดย สกอ.
ปริญญาตรี เกณฑ 3 ขอ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 11 ขอ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558
ปริญญาตรี เกณฑ 5 ขอ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 10 ขอ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
มาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (โดยผูใช
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
บัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย)
2.2 การไดงานทำหรือผลงานวิจัย - ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
ของผูสำเร็จการศึกษา
อาชีพอิสระ
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ
หรือเผยแพร
3.นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
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องคประกอบใน
การประกัน
คุณภาพหลักสูตร

3.2

3.3

4.อาจารย

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ
การสงเสริมและพัฒนา
- การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการ
นักศึกษา
และแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยูของนักศึกษา
- อัตราการสำเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน
ของนักศึกษา
การบริหารและการพัฒนา
- การรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร
อาจารย
- การบริหารอาจารย
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
คุณภาพอาจารย
- รอยละอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
- รอยละอาจารยประจำหลักสูตรที่มีตำแหนง
ทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยของอาจารย
ประจำหลักสูตร
- จำนวนบทความของอาจารยประจำหลักสูตร
ปริญญาเอก ที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล
ฐานขอมูลระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอ
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร
ผลที่เกิดกับอาจารย
- อัตราการคงอยูของอาจารย
- ความพึงพอใจของอาจารย
สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพิจารณากำหนดผูสอน
การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ - การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ
มคอ. 3 และ มคอ. 4
สอน
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกำกับกระบวนการเรียนการสอน
ตัวบงชี้

4.1
4.2

4.3
5. หลักสูตร
5.1
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผูเรียน
5.2

หนา ๑๑๕
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบใน
การประกัน
คุณภาพหลักสูตร

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติใน
ระดับ ปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจตาง ๆ กับการเรียนการ
สอนในระดับ
ปริญญาตรี
- การชวยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำ
วิทยานิพนธและ การคนควาอิสระ และการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
5.3 การประเมินผูเรียน
คุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม - ผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
มหาวิทยาลัย โดยมี สวนรวมของอาจารย
ประจำหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและ
เหมาะสมตอ การจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้

หนา ๑๑๖
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุด มศึกษามีหนา ที ่หลั กสำคัญ ประการหนึ ่ ง คือ การพิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั ง คม
แหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ โดยคำนึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไดจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและได
ประกาศใช เ กณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ต า ง ๆ มาอย า งต อ เนื ่ อ ง ซึ ่ ง ป จ จุ บ ั น ได ม ี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตาง ๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 เพื่อ
ประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปดดำเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตองใช
เกณฑ มาตรฐานหลั กสู ต ร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 เป นหลั กในการพั ฒนาหลั กสู ตรและ
ดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว
ในการควบคุมกำกับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให
เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานหลั กสู ต รที ่ ไดป ระกาศใชเ มื ่ อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 ตามที่
ประกาศใช ในขณะนั้น เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใช
เมื ่ อ พ.ศ. 2548 ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จะพิ จ ารณาตามเกณฑ 3 ข อ และระดั บ บั ณฑิต ศึ กษาจะ
พิจารณาตามเกณฑ 11 ขอ สำหรับหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใช
เมื ่ อ พ.ศ. 2558 นั ้ น ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ะพิ จ ารณาตามเกณฑ 5 ข อ และหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ 10 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนา ๑๑๗
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
หนา ๑๑๘
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑการประเมิน
1. จำนวนอาจารย
ประจำหลักสูตร

ปริญญาตรี
ไมนอยกวา 5 คนและเปน
อาจารยประจำเกินกวา 1
หลักสูตรไมได และประจำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

ปริญญาโท
ไมนอยกวา 5 คน และเปน
อาจารยประจำเกินกวา 1
หลักสูตรไมได และประจำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น

ปริญญาเอก
ไมนอยกวา 5 คน และเปน
อาจารยประจำเกินกวา 1
หลักสูตรไมได และประจำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

หมายเหตุ
บันทึกขอความที่ ศธ 0506(2)/ว
569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549
กำหนดวา
อาจารยประจำสามารถ

เปนอาจารยประจำหลักสูตรที่
เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ
(Multi-Disciplinary) ไดอีก 1
หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่
ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ได
ประจำอยูแลว

อาจารยประจำ
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถเปนอาจารยประจำ
หลักสูตรในระดับปริญญาเอก
หรือปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร
บันทึกขอความที่ ศธ 0506(4)/ว
254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557
กำหนดวา

เกณฑการประเมิน
หนา ๑๑๙
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

2. คุณสมบัติของ
อาจารยประจำ
หลักสูตร

3. คุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

4. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือดำรงตำแหนง
ทางวิชาการ ไมต่ำกวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่
เปดสอน อยางนอย 2 คน

มีคุณสมบัติเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบ หลักสูตร หรือ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ หรืออาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ หรือ
อาจารยผูสอน
คุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือดำรง
ตำแหนงรองศาสตราจารย
ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
จำนวนอยางนอย 3 คน
1. อาจารยประจำหรือผู
ทรง คุณวุฒิภายนอกสถาบัน

มีคุณสมบัติเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
หรืออาจารยผูสอน

หมายเหตุ

กรณีหลักสูตรปริญญา
ตรีที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ
กำหนดใหตองมีอาจารยประจำ
หลักสูตร จำนวนไมนอยกวา 3
คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชา
ของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาที่
เปดสอน

คุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือดำรง
ตำแหนงศาสตราจารยขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันจำนวนอยางนอย 3
คน
1. อาจารยประจำหรือ
หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี ขอความที่ ศธ 0506(4)/ว867

เกณฑการประเมิน
หนา ๑๒๐
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

5. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือดำรง
ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำ
กวาผูชวยศาสตราจารย ใน
สาขาวิชา นั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน และ
2. มีประสบการณดานการ
สอน และ
3. มีประสบการณในการทำ
วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ปริญญาเอก
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรง
ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา
รองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และ
2. มีประสบการณดานการ
สอน และ
3. มีประสบการณในการทำ
วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

1. เปนอาจารยประจำที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรง
ตำแหนง ทางวิชาการไมต่ำ
กวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และ

1. เปนอาจารยประจำที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรง
ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และ

หมายเหตุ
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 กำหนด
วา ใหอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกเปนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทได แม
จะยังไมมีผลงานวิจัยหลังจาก
สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่เริ่ม
สอน จะตองมีผลงานวิจัยจึงจะ
สามารถเปนอาจารยผูสอนใน
ระดับปริญญาเอก และเปน
อาจารยประจำหลักสูตร อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ได
การพิจารณากรณีอาจารย
เกษียณอายุงานหรือลาออกจาก
ราชการ ดังนี้
1. หลักสูตรสามารถจางอาจารย
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ กลับเขามา

เกณฑการประเมิน
หนา ๑๒๑
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

6. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
2. มีประสบการณในการทำ 2. มีประสบการณในการทำ
วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
วิจยั ที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ
ทำงานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา
ไดโดยใชระบบการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจางที่ให
คาตอบแทนเปนรายเดือนและมี
การกำหนดภาระงานไวอยาง
ชัดเจน อาจารยดังกลาวสามารถ
ปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยประจำ
หลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารย
ผูสอนได
2. “อาจารยเกษียณอายุงาน”
สามารถปฏิบัติหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดตอไป
จนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา หาก
นักศึกษาไดรับอนุมัติโครงราง
วิทยานิพนธกอนการเกษียณอายุ
1. เปนอาจารยประจำหรือ 1. เปนอาจารยประจำหรือ
แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐาน
ผูทรง คุณวุฒิภายนอกที่มี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรง ปริญญา เอกหรือดำรงตำแหนง 2548 ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญ

หนา ๑๒๒
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑการประเมิน
วิทยานิพนธรวม
(ถามี)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำ
กวารองศาสตราจารย ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันและ
2. มีประสบการณในการทำ
วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ปริญญาเอก
ทางวิชาการไมต่ำกวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
2. มีประสบการณในการทำ
วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ
เฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี
ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสาย
วิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยไมตอง
พิจารณาดานคุณวุฒิและตำแหนง
ทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่
จะเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก ตองเปน
บุคลากรประจำในสถาบันเทานั้น
สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
อาจเปนบุคลากรประจำในสถาบัน
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานั้น ๆ
เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงาน
หรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนั้นเทียบ ไดไมต่ำกวา
ระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สำนักงาน

เกณฑการประเมิน
หนา ๑๒๓
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

7. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1. อาจารยประจำและผูทรง
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือดำรงตำแหนง
ทางวิชาการไมต่ำกวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชา

1. อาจารยประจำและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือดำรงตำแหนงทาง
วิชาการไมต่ำกวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและ

หมายเหตุ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
และหนวยงานที่เกี่ยวของกำหนด
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก
ไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
หรืออาจารย ผูสอน ที่ไดรับ
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือไมเปนผู
ดำรงตำแหนงทางวิชาการตั้งแต
รองศาสตราจารยขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่เปดสอน
สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนเปน
กรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย และตองแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให
รับทราบการแตงตั้งนั้นดวย

เกณฑการประเมิน
หนา ๑๒๔
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

8. การตีพิมพเผยแพร
ผลงานของผูสำเร็จ
การศึกษา

9. ภาระงานอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กันและ
2. มีประสบการณในการทำ
วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
(เฉพาะแผน ก เทานั้น)
ตองเปนรายงานสืบเนื่อง
ฉบับเต็มในการประชุมทาง
วิชาการ (proceedings)
หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ
วิชาการซึ่งอยูในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
วิทยานิพนธ
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา
5 คน

ปริญญาเอก
2. มีประสบการณในการทำ
วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

หมายเหตุ

วิทยานิพนธซึ่งเกี่ยวของกับ
สิ่งประดิษฐ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนการตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการได โดย
พิจารณาจากปที่ไดรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร ไมใชปที่ขอจด

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
วิทยานิพนธ
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 5 เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
คน
2548 ขอ 10 กำหนดวา
อาจารยประจำ 1 คน ใหเปน
การคนควาอิสระ
อาจารยที่ปรึกษาไดไมเกิน 5
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา
คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย
15 คน
ประจำที่มีศักยภาพพรอมที่จะ
ดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน
หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2
ใหอยูในดุลยพินิจของ
ประเภทใหเทียบสัดสวน
สถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้
นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ 1

เกณฑการประเมิน

ปริญญาตรี

หนา ๑๒๕
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

10. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและสม่ำเสมอ
ตองไมเกิน 5 ป
11. การปรับปรุง
(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ
หลักสูตรตามรอบ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย
ระยะเวลาที่กำหนด
สภามหาวิทยาลัย/ สถาบัน
เพื่อใหหลักสูตรใชงานใน
ปที่ 6)
หมายเหตุ สำหรับหลักสูตร 5
ป ประกาศใชในปที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปประกาศใชในป
ที่ 8)
รวม
เกณฑ 3 ขอ

ปริญญาโท
คน เทียบเทากับนักศึกษาที่
คนควาอิสระ 3 คน

ปริญญาเอก

ควรมีอยางนอย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ป โดยนับรวมปที่
ประเมิน

ควรมีอยางนอย 1 เรื่องในรอบ
5 ป โดยนับรวมปที่ประเมิน

ตองไมเกิน 5 ป
(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อใหหลักสูตร ใชงานในปที่
6)

ตองไมเกิน 5 ป
(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6)

เกณฑ 11 ขอ

เกณฑ 11 ขอ

หมายเหตุ
ตองไมเกิน 10 คน เพื่อ
สนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง
ที่มีความพรอมทางดานทุนวิจัย
และเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผูที่
ดำเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ
อยางตอเนื่อง ในการผลิต
ผลงาน
เปนเจตนารมณที่ประสงคใหมีการ
พัฒนางานวิจัยอยางสม่ำเสมอ

หนา ๑๒๖
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 หากมี
การประกาศใชเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหม เกณฑการประเมินตามตัวบงชี้นี้จะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับที่ประกาศใชลาสุด
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
เกณฑการประเมิน
1. จำนวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

3. คุณสมบัติอาจารย
ประจำหลักสูตร

คุณลักษณะหลักสูตร
ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ
- ไมนอยกวา 5 คน และ
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร นั้น
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนง
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทาง
ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือ วิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน
กับสาขาวิชาที่เปดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
ยอนหลัง
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ตองมี
ประสบการณในดานการปฏิบัติการ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
- ไมจำกัดจำนวนและประจำไดมากกวา 1 หลักสูตร

เกณฑการประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
ประเภทวิชาการ

ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ

หนา ๑๒๗
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

4. คุ ณ สมบั ต ิ อ าจารย อาจารยประจำ
ผูสอน
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่เปดสอน
- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได
อาจารยพิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ
- มีประสบการณทำงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา
โดยมีอาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
10. การปรับปรุง
- ตองไมเกิน 5 ปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุก ๆ 5 ป
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด
รวม
เกณฑ 5 ขอ
เกณฑ 5 ขอ

2. หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก
หนา ๑๒๘
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑการประเมิน
1. จำนวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติอาจารย
ประจำหลักสูตร
4. คุณสมบัติอาจารย
ผูสอน

คุณลักษณะหลักสูตร
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

- ไมนอยกวา 3 คน และ
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร นั้น
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญา - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโท
โทหรือเทียบเทาที่มีตำแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
หรือเทียบเทาที่มีตำแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
- คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา
- คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโท
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป
หรือเทียบเทาที่มีตำแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
อาจารยประจำ
อาจารยประจำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้น หรือ - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโท
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
หรือเทียบเทาที่มีตำแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของสาขาวิชาที่สอน
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยาง
นอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง

เกณฑการประเมิน
หนา ๑๒๙
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

5. คุณสมบัติของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
(ถามี)

คุณลักษณะหลักสูตร
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อาจารยพิเศษ
อาจารยพิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำ
เทียบเทา และ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา
- มีประสบการณทำงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สอนไม
- มีประสบการณทำงานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนและมี
นอยกวา 6 ป
ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดย
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมี
มีอาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
อาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
- เปนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
- เปนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาและดำรง
เทียบเทาหรือขั้นต่ำปริญญาโท หรือเทียบเทาและดำรงตำแหนง
ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา ทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
ยอนหลังโดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
• อาจารยประจำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโท หรือเทียบเทาและดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

เกณฑการประเมิน
หนา ๑๓๐
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

7. คุณสมบัติอาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ

คุณลักษณะหลักสูตร
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
ไมนอยกวา 10 เรื่อง
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กำหนดจะตองมี
ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
โดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ
• อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจำ
หลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 3 คน
ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไมเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กำหนดจะตองมีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยผานความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ
• อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจำ
หลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 5 คน
ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

• อาจารยประจำหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญา
โทหรือเทียบเทาและดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลังโดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

• อาจารยประจำหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเทาและดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

เกณฑการประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
ปริญญาโท

หนา ๑๓๑
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
ไมนอยกวา 10 เรื่อง
- หากไมมีคณ
ุ วุฒิหรือประสบการณตามที่กำหนดจะตองมี
ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง เปนที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
โดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ
8. การตีพิมพเผยแพรของ • แผน ก1
ผูสำเร็จการศึกษา
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ

ปริญญาเอก
• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กำหนดจะตองมีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยผานความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ
• แบบ 1
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อยางนอย 2 เรื่อง

• แผน ก2
• แบบ 2
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติระดับชาติ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือนำเสนอ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ.
ตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding)

เกณฑการประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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• แผน ข
- รายงานการคนควาหรือสวนหนึ่งของการคนควาอิสระตอง
ไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
9. ภาระงานอาจารยที่
• วิทยานิพนธ - อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 5 คน
ปรึกษาวิทยานิพนธและ • การคนควาอิสระ
การคนควาอิสระในระดับ
- อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 15 คน
บัณฑิตศึกษา
- หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตำแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีตำแหนงทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารยขึ้นไป 1 คนตอนักศึกษา 10 คน
- หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3
คน
10. การปรับปรุง
- ตองไมเกิน 5 ปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุก ๆ 5 ป
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด
รวม
เกณฑ 10 ขอ
เกณฑ 10 ขอ

3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หนา ๑๓๓
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เกณฑการประเมิน
1. จำนวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

2. คุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติอาจารย
ประจำหลักสูตร
4. คุณสมบัติอาจารย
ผูสอน

คุณลักษณะหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ไมนอยกวา 5 คน และ
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได
และ
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญา
โทหรือเทียบเทาที่มีตำแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลังโดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
- คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลังโดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
• อาจารยประจำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
- ไมนอยกวา 5 คน และ
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได
และ
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเทาที่มีตำแหนงศาสตราจารยขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
- คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเทาที่มีตำแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
• อาจารยประจำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเทาที่มีตำแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกนั หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยาง
นอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง

เกณฑการประเมิน
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10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด
รวม

คุณลักษณะหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

• อาจารยพิเศษ
• อาจารยพิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโท
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หรือเทียบเทา
- มีประสบการณทำงานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา - มีประสบการณทำงานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน ไมนอยกวา 4 ป
6 ป
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
ประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
อาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุก ๆ 5 ป
เกณฑ 5 ขอ

เกณฑ 5 ขอ

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและ
จิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานในการกำกับและสงเสริม
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ไดจัดทำมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อมุงเนนเปาหมายการจัด
การศึกษาที่ผลการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ
และสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ ไดเชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิต
ออกมาเปนไปตามที่กำหนดไวในผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตร
คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทำ และคุณภาพผลงานวิจัย
ของนั กศึ กษาและผู สำเร็ จการศึ กษาระดับ บั ณ ฑิตศึกษาในปการศึ กษานั้ น ๆ คุ ณภาพบั ณฑิตจะ
พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การไดงานทำหรือผลงานวิจัยของผูสำเร็จการศึกษา
- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
- ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร
- ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร

หนา 135
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวบงชี้ที่ 2.1 : คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้ : กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ไดมีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคตามที่หลักสูตรกำหนดไวใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1)
ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุ คคลและความรั บผิ ดชอบ และ 5) ดา นทักษะการวิ เคราะห เชิง ตัว เลข การสื ่ อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต
เกณฑการประเมิน :
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคำนวณ :
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จำนวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

ขอมูลประกอบ :
จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
หมายเหตุ :
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมครบรอบ มหาวิทยาลัยตองประเมินตัวบงชี้ 2.1 ดวย
แมวาหลักสูตรนั้นจะยังไมครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่
ผานมาใชประกอบการประเมิน
- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู ใช
บัณฑิต
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมิน
บัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตที่เปน
นักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให
ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย จำนวน 10 คนเปนฐาน 100%
หนา 136
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) : รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้ : บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ท ี ่ ส ำเร็ จ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รภาคปกติ
ภาคพิเศษ และ ภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ไดงานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจำ
ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สำเร็จ การศึกษาเมื่ อเทีย บกับ บั ณ ฑิต ที่สำเร็จ การศึกษาในป
การศึกษานั้น การนับการมีงานทำนับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามา
เปนประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได การคำนวณรอยละของผูมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคำนวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสำเร็จการศึกษาเทานั้น
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคำนวณ :
1. คำนวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปตามสูตร
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป X 100
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทัง้ หมด

การคำนวณคารอยละนี้ไมนำบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำแลวแต
ไมไดเปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได = คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป X 5
100

หนา 137
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ :
- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษา
- กรณีหลักสูตรใหมไม ตองประเมิน ตัว บ งชี ้ ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม มีผู ส ำเร็จ
การศึกษา สำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงชี้ 2.1 และ 2.2 ดวย
เนื่องจากมีผูสำเร็จการศึกษาแลว

หนา 138
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) : ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพร
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้ : การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยาง
เปนระบบ วิจัยเพื่อหาคำตอบที่มีความนาเชื่อถือ ผูสำเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทำ
ผลงานที่ แสดงถึ งความสามารถในการใชความรู อยา งเป นระบบและสามารถนำเผยแพร ให เ ป น
ประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสำเร็จ
การศึกษาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ :
1. คำนวณค า ร อยละของผลรวมถว งน้ำ หนักของผลงานที่ ตี พิ ม พ เผยแพร ต อผูส ำเร็จ
การศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสำเร็จการศึกษา X 5
40

หมายเหตุ :
- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ไดรับ
การตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวันที่ไดรับการตอบรับ (Accepted)

หนา 139
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คาน้ำหนัก

ระดับคุณภาพ

0.10
0.20
0.40

- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
0.60 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
1.00 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเป นฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับ
สมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
กำหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online
0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอย
กวา 3 คนโดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย

หนา 140
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ :
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนำไปนับในตัว
บงชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย
2. ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการ
ประเมินนั้น ๆ
3. ในกรณีที่ไมมีผูสำเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้

หนา 141
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) : ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพร
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้ : การศึกษาในระดั บปริ ญ ญาเอกเป น การศึ กษาในระดั บ สู ง
จะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็นความรูใหม ที่มีความน าเชื่อถื อเป น
ประโยชน ผูสำเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช
ความรูอยางเปนระบบและสามารถนำเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการ
ประเมินคุณภาพของผลงานของผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสำเร็จ
การศึกษาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ :
1. คำนวณค าร อยละของผลรวมถ ว งน้ ำหนั กของผลงานที ่ ตีพ ิม พ เผยแพร ต  อผู ส ำเร็จ
การศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสำเร็จการศึกษา
X5
80

หมายเหตุ :
- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ไดรับ
การตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวันที่ไดรับการตอบรับ (Accepted)

หนา 142
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คาน้ำหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40

- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

- บทความทีต่ ีพิมพในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.80

- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร

1.00

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเป น ฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเป น ฉบั บ
สมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
กำหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online
0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
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ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอย
กวา 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
หมายเหตุ :
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนำไปนับ
ในตัวบงชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย
2. ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในป
การประเมินนั้น ๆ
3. ในกรณีที่ไมมีผูสำเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความสำเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยสำคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบ
ประกันคุณภาพนักศึกษา ตองใหความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร
ซึ่งตองเปนระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจน
สำเร็จการศึกษา และการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการ
พัฒนาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 และสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสรางองคความรูได
ทักษะที่จำเปนสำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1)
กลุมวิชาหลัก(Core Subjects) (2) กลุมทักษะชีว ิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (3) กลุม
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills)
ทักษะสำคัญที่คนสวนใหญใหความสำคัญมาก คือ
1. กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา
(Critical Thinking and Problem Solving) (2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (Innovation and
Creativity) (3) การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication and Collaboration)
2. กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology
Skills) ประกอบดวย การรูสารสนเทศ (Information Literacy) การรูสื่อ (Media Literacy) และ
การรู ICT (ICT Literacy)
3. กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบดวยความสามารถใน
การปรับตัวและยืดหยุน (Adaptability and Flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง
(Initiative and Self-Direction) ปฏิ ส ั ม พั น ธ ท างสั ง คมและข า มวั ฒ นธรรม (Social and CrossCultural Interaction) ความรั บ ผิ ด ชอบและความสามารถผลิ ต ผลงาน (Accountability and
Productivity) ความเปนผูนำและรับผิดชอบตอสังคม (Leadership and Social Responsibility)
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษาเริ่มดำเนินการตั้งแตระบบการ
รับนักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใตการดำเนินการ
ดังกลาวใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 : การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้ : คุ ณ สมบั ต ิ ข องนั ก ศึ ก ษาที ่ ร ั บ เข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รเป น
ปจจัยพื้นฐานของความสำเร็จ แตละหลักสูตร จะมีแนวคิดปรัช ญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่ง
จำเปนตองมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การ
กำหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษา
ที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มี
ความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให
สามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
ในการรายงานการดำเนิ น งานตามตั ว บง ชี ้น ี ้ ให อธิบ ายกระบวนการหรื อแสดงผลการ
ดำเนินงานในประเด็นที่เกีย่ วของอยางนอยดังตอไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 0






คะแนน 1




คะแนน 2






คะแนน 3






ไมมีระบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

หนา 146
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑการประเมิน (ตอ) :
คะแนน 4







คะแนน 5








มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน

หนา 147
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวบงชี้ที่ 3.2 : การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้ : ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรู
พื้นฐานหรือการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรีย นรู
ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตาง ๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน
มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคำปรึกษา
จากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้ง
การสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล
ในการรายงานการดำเนิ น งานตามตั ว บง ชี ้น ี ้ ให อธิบ ายกระบวนการหรื อแสดงผลการ
ดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี้
- การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จำเปนตอการประกอบ
อาชีพในอนาคต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 0






คะแนน 1




คะแนน 2






ไมมีระบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
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เกณฑการประเมิน (ตอ) :
คะแนน 3






คะแนน 4







คะแนน 5








มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 : ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้ : ผลการประกั น คุ ณ ภาพควรทำให น ั ก ศึ ก ษามี ความพร อ ม
ทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง
นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และตอผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการดำเนิ น งานตามตั ว บง ชี ้น ี ้ ให อธิบ ายกระบวนการหรื อแสดงผลการ
ดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี้
- การคงอยู
- การสำเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
หมายเหตุ :
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอกระบวนการที่ดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี้ 3.1 และ 3.2
- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบดวยจำนวน
นักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาที่ประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานที่ทำงาน
ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละของจำนวนที่รับเขาในแตละรุนที่มีบัณฑิตสำเร็จ
การศึกษาแลว
- การคิดรอยละของจำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยูของแตละรุน
ตัวอยางการคำนวณหลักสูตร 4 ป
ปการศึกษา

จำนวน
รับเขา
(1)

2557
2558
2559

จำนวนสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร (2)
2560
2561
2562
×
×
×

อัตราการสำเร็จการศึกษา
อัตราการคงอยู

=

จำนวนที่ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นป
การศึกษา 2562 (3)

(๒)

= * 100

(๑)

(๑) (๓)
(๑)

* 100
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3







คะแนน 4




คะแนน 5





ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน
มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเรื่อง
มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงชี้
มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงชี้
มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง
มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงชี้
มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงชี้
มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
มีผลการดำเนินงานที่โดดเดน เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุมเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายวาเปนผลการดำเนินงานที่โดดเดนอยางแทจริง
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องคประกอบที่ 4 อาจารย
อาจารยเปนปจจัยปอนที่สำคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเกี่ยวของตองมีการออกแบบระบบ
ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลอง
กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมี
ความรักในองคกรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว
และกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบ
ประกันคุณภาพอาจารย เปนการดำเนินงานเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และมี พ ั ฒ นาการเพิ ่ ม ยิ ่ ง ขึ ้ น ด ว ยการวางแผนและการลงทุ น งบประมาณและทรั พ ยากรเพื ่ อ ให
อัตรากำลังอาจารยมีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร มีจำนวนอาจารยที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต
อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ
อยางตอเนื่อง
องคประกอบดานอาจารย เริ่มดำเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพ
อาจารยและผลลัพธที่เกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 : การบริหารและพัฒนาอาจารย
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับ
อาจารยใหม ตองกำหนดเกณฑ คุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ ตองมี
ระบบการบริหารอาจารย โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้ง
เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพที ่ เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที ่ ก ำหนดโดยสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการวางแผนและการลงทุน
งบประมาณและทรั พยากรและกิจ กรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแล และการพั ฒนา
คุณภาพอาจารย
ในการรายงานการดำเนิ นงานตามตั ว บ งชี ้ นี้ ใหอธิ บายกระบวนการหรื อแสดงผลการ
ดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี้
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและ
ตำแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการ
เพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 0






คะแนน 1




คะแนน 2






ไมมีระบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

หนา 153
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑการประเมิน (ตอ) :
คะแนน 3






คะแนน 4







คะแนน 5








มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 : คุณภาพอาจารย
ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนำเขา
คำอธิบายตัวบงชี้ : การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทำใหอาจารยในหลักสูตร
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทำใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปด
ใหบริการ และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตำแหนง
ทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย
- รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร
- จำนวนบทความของอาจารย ป ระจำหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกที ่ ไ ด ร ั บ การอ า งอิ ง ใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร
รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาระดับอุด มศึ กษาถื อเปนการศึ กษาระดั บสู งสุ ดที่ต องการบุคลากรที่ มี ความรู
ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิต
บัณ ฑิ ต ศึกษาวิ จ ัย เพื ่อการติด ตามความก าวหนา ทางวิ ชาการและการพั ฒนาองค ความรู  ดั งนั้น
หลักสูตรจึงควรมีอาจารยที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่
เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตรนั้น ๆ
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ ำหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 = รอยละ 100
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สูตรการคำนวณ :
1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ ำหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ :
คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑ การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสำเร็จ
การศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสำหรับ
กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมให
อาจารยในมหาวิทยาลัยทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ
อยางตอเนื่องเพื่อนำไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดำรง
ตำแหนงทางวิชาการ เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงค าร อยละของอาจารย ประจำหลั กสูต รที ่ด ำรงตำแหน งทางวิ ชาการเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค า ร อ ยละของอาจารย ป ระจำหลั ก สู ต รที ่ ด ำรงตำแหน ง ผู  ช  ว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกันที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
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หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค า ร อ ยละของอาจารย ป ระจำหลั ก สู ต รที ่ ด ำรงตำแหน ง ผู  ช  ว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกันที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค า ร อ ยละของอาจารย ป ระจำหลั ก สู ต รที ่ ด ำรงตำแหน ง ผู  ช  ว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกันที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคำนวณ :
1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ X 100
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สำคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจำไดสรางสรรคขึ้น
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มี
คุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนำไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของ
ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตี พิม พในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใช
สังคมที่ผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคการระดับชาติ
วาจางใหดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว รวมทั้งงานสรางสรรคตาง ๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน :
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสู ตรที่
กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
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X5

หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของผลรวมถว งน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสู ตรที่
กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของผลรวมถว งน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสู ตรที่
กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ :
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร ตามสูตร
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คา
น้ำหนัก
0.20
0.40
0.60

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
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คา
น้ำหนัก

0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทตี่ ีพิมพในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- มีการจดแจงลิขสิทธิ์
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2562 หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทาง
วิชาการแลว ไดแก ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
ผลงานวิชาการรับใชสังคม กรณีศึกษาตำราหรือหนังสือหรืองานแปล ซอฟตแวร
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเป น ฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปน ฉบั บ
สมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
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กำหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ำหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
ผลงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน
ผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอย
กวา 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
จำนวนบทความของอาจารย ป ระจำหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกที ่ ไ ด ร ั บ การอ า งอิ ง ใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร
หลั กสูต รในระดั บปริญ ญาเอกถื อได ว  าเปน หลั กสูต รสู งสุ ด ของสถาบั นการศึกษา เปน
หลักสูตรที่สำคัญและเนนการสรางองคความรูใหมเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น
อาจารยประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความสำคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้น ๆ
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารยประจำหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถ
ในการทำวิจัย มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ และ
บทความที่ตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนำไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนา
งานวิจัยใหม ๆ ใหมีความกาวหนามากขึ้น จำนวนบทความของอาจารยประจำหลักสูตรที่ไดรับการ
อางอิงมากยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจำหลักสูตรเปนผูที่มีผลงานและไดรับการยอมรับในวง
วิชาการนั้น ๆ
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ไดแก ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of
Science (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse
ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
การคำนวณตัวบงชี้นี้ ใหเปรียบเทียบจำนวนบทความที่ไดรับการอางอิง ตั้งแตหนึ่งครั้งขึ้น
ไป รวมทั้งการอางอิงตนเอง ที่เปนผลงานของอาจารยประจำหลักสูตร ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนำเสนอในรูปสัดสวน
ทั้งนี้ พิจารณาผลการดำเนินงาน 5 ป ยอนหลังตามปปฏิทิน ซึ่งนับรวมปที่ประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อัตราสวน จำนวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่
กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
อัตราสวน จำนวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่
กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อัตราสวน จำนวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่
กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ :
1. อัตราสวนจำนวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร
=

จำนวนบทความที่ไดรับการอางอิง
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร

2. แปลงคาที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

อัตราสวนจำนวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร

X5

อัตราสวนจำนวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่กำหนด
ใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ตัวอยางการหาอัตราสวนจำนวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยประจำ
หลักสูตร
ถ า อาจารย ป ระจำหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอกของหลั ก สู ต รหนึ ่ ง ในกลุ  ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจำนวน 5 คน โดยอาจารยทั้ง 5 คน มีผลงานตีพิมพบทความวิจัยหรือ
Review article ในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ ในป พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 20102014) ซึ่งดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในป
ค.ศ. 2014) เปนดังนี้
- จำนวนบทความที่ตีพิมพของอาจารย ทั้ง 5 คน ในฐานขอมูล Scopus ระหวาง ค.ศ.
2010-2014 เทากับ 15 บทความ และจำนวนบทความที่ตีพิมพในฐานขอมูลของ TCI เทากับ 5
บทความ
- ในจำนวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานขอมูล Scopus ที่ไดรับการอางอิง อยาง
นอย 1 ครั้ง และมีบทความ 2 บทความ ที่ตีพิมพในฐานขอมูล TCI ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง
ดังนั้น อัตราสวนจำนวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร
=

จำนวนบทความที่ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด

นำมาคำนวณคะแนน =

๒.๐
๒.๕

=

8+2
5

10
=

5

=

2.0

× ๕ = ๔.๐ คะแนน
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 : ผลที่เกิดกับอาจารย
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้ : ผลการประกันคุณภาพ ตองนำไปสูการมีอัตรากำลังอาจารยที่
มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมี
ความพึ ง พอใจต อ การบริห ารหลั กสู ต ร ในการรายงานการดำเนิ น งานตามตั ว บง ชี้ น ี้ ให อธิ บ าย
กระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี้
- การคงอยูของอาจารย
- ความพึงพอใจของอาจารย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3







คะแนน 4




คะแนน 5





ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน
มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเรื่อง
มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงชี้
มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงชี้
มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง
มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงชี้
มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงชี้
มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
มีผลการดำเนินงานที่โดดเดน เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุมเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายวาเปนผลการดำเนินงานที่โดดเดนอยางแทจริง
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
แมทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอนตองผานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกำกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมี
บทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ 3 ดาน ที่สำคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การ
วางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียน ระบบประกันคุณภาพในการ
ดำเนินการหลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน เพื่อให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ตัวบงชี้ใน
การประเมินตองใหความสำคัญกับการกำหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งตองเปน
บุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให
เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักศึกษาเปนสำคัญ และสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 : สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้ : แมทุกหลั กสูต รที่มหาวิทยาลัย เปดใหบริ การต องผ า นการ
รับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ
ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปนสำคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษา และ
ตลาดแรงงาน สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการ
เรียนรูดวยตนเอง
ในการรายงานการดำเนิ นงานตามตั ว บ งชี ้ นี ้ ให อธิ บายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูใ นระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และความตองการของประเทศ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 0






คะแนน 1




คะแนน 2






คะแนน 3






ไมมีระบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

หนา 165
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑการประเมิน (ตอ) :
คะแนน 4







คะแนน 5








มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน

หนา 166
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวบงชี้ที่ 5.2 : การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้ : หลักสูตรตองใหความสำคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละ
รายวิชา โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัย
ของอาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชานั้น ๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการ
พัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสำคัญกับ การ
กำหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกำหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่เหมาะสมกับ
หัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการ
พัฒนาตนเองเต็ มตามศั กยภาพ อาจารยที่ ปรึ กษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระตองสามารถให
คำปรึกษาวิทยานิพนธการคนควาอิสระตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทำวิทยานิพนธ การ
คนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสำเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาให มี
ความรูตามโครงสรางหลักสูตรที่กำหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู ดวยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทำให
นักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอำนวยความสะดวกใหเกิดการ
เรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัย
เปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน
ในการรายงานการดำเนิ นงานตามตั ว บ งชี ้ นี ้ ให อธิ บายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี้
- การกำหนดผูสอน
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลอง
กับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่
มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
- การชวยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

หนา 167
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 0






คะแนน 1





คะแนน 2






คะแนน 3






คะแนน 4







ไมมีระบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ
มีกลไก
ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม

หนา 168
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑการประเมิน (ตอ) :
คะแนน 5








มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน

หนา 169
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวบงชี้ที่ 5.3 : การประเมินผูเรียน
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้ : การประเมิ น นั ก ศึ ก ษามี จ ุ ด มุ  ง หมาย 3 ประการ คื อ การ
ประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของ
ผูสอน และนำไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (Assessment for Learning) การประเมินที่ทำ
ใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียน
ของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (Assessment as Learning) และ การประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment of Learning) การประเมิน
สวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของ
นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสองประการแรก
ดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสำคัญกับการกำหนดเกณฑการประเมิน
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอย าง
เหมาะสม มีการกำกับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความ
เปนจริง (Real World) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) ที่ทำใหนักศึกษาสามารถแกไข
จุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของ
นั ก ศึ ก ษา สำหรั บ หลั กสู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ต อ งให ค วามสำคั ญ กั บ การวางระบบประเมิ น
วิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่มีคุณภาพดวย
ในการรายงานการดำเนิ น งานตามตั ว บง ชี ้น ี ้ ให อธิบ ายกระบวนการหรื อแสดงผลการ
ดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวย
ใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

หนา 170
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 0






คะแนน 1




คะแนน 2






คะแนน 3






คะแนน 4







คะแนน 5








ไมมีระบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 : ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้
: ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้ : ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการ
ดำเนินงานตามตัวบงชี้การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร
(มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดำเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารย
ประจำหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดำเนินงานประจำปในแบบรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑการประเมิน :
- มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 0
- มีการดำเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคา
คะแนนเทากับ 3.50
- มีการดำเนินงานรอยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแต
ละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00
- มีการดำเนินงานรอยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแต
ละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50
- มีการดำเนินงานรอยละ 95.00 - 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแต
ละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75
- มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคา
คะแนนเทากับ 5
หมายเหตุ :
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2558ไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มเติมไว ดังนี้
ขอ 2 ระบุวา “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี ) และรายงานผลการดำเนิ น งานของหลั ก สู ต รในลั ก ษณะอื่ น
สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบท
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เฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได ทั้งนี้ใหคำนึงถึงเจตนารมณของการจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7”
ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จำนวน 12
ตัวบงชี้เปนเพียงแนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบงชี้ผลการดำเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมีอิสระในการกำหนดตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ใชใน
การติดตามประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปที่ระบุไวในหมวด 1-6 ของแตละ
หลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลว
เสร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกำหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถ
กระทำได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหมใหนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป”
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในการดำเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ซึ่งประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดาน
เทคโนโลยี ความพรอมดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทำวิจัย อุปกรณการ
เรียนการสอน หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wi-Fi และอื่น ๆ รวมทั้งการ
บำรุงรักษาที่สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณา
รวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 : สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้ : ความพร อ มของสิ ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนมี ห ลาย
ประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และ
ความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน
อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลง
เรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน
ทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย
ในการรายงานการดำเนิ นงานตามตั ว บ งชี ้ นี ้ ให อธิ บายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี้
- ระบบการดำเนินงานของสาขาวิชา/สำนักวิชา/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารย
ประจำหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จำเปนตอการเรียนการสอน
และสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 0






คะแนน 1




คะแนน 2






ไมมีระบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
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เกณฑการประเมิน (ตอ) :
คะแนน 3






คะแนน 4







คะแนน 5








มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีระบบ มีกลไก
มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน
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บทที่ 7
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยไดดำเนินการวางระบบและกลไกการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในที่
เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน โดยพิจารณามาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานการศึ กษาของมหาวิ ทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามแนวทางที่ กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา กำหนด
เมื่อมหาวิทยาลัยไดดำเนินการครบรอบปการศึกษาแลว จะตองมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกระดับโดยมีแนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายใน แตละระดับดังนี้

1. ระดับมหาวิทยาลัย
การประเมิ น ระดั บมหาวิ ท ยาลั ย จะสะท อ นผลการดำเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการ
วิเคราะหแยกเปนปจจัยนำเขา กระบวนการและผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารมหาวิทยาลัยไดนำไปใช
เปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานในปถัดไป โดยมีเกณฑการแปลผลการประเมินดังนี้
0.00 - 1.50 การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดำเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดำเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก
ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
มาตรฐาน
1. ดานผลลัพธผูเรียน
2. ดานการวิจัยและนวัตกรรม
3. ดานการบริการวิชาการ
4. ดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย
5. ดานการบริหารจัดการ
รวม

ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ตัวบงชี้
I
P
O
8
1.2 1.3 1.1 1.4 1.5
1.8
1.6 1.7
3
2.2
2.1
2.3
1
3.1
2

-

4.1

4.2

4
18

3

5.1 5.2 5.4
11

5.3
4

ผลการ
คะแนนเฉลี่ย ประเมิน

มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเดน และโอกาสในการพัฒนาแตละ
มาตรฐานดวย เพื่อนำไปสูการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละมาตรฐานและ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามตัวอยางดังตอไปนี้
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนามาตรฐานที่ 1 –
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
จุดเดน
1.
2.

โอกาสในการพัฒนา
1.
2.

2. ระดับคณะ
การประเมิ นระดั บมหาวิท ยาลัย จะสะทอนผลการดำเนิน งานของคณะ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหแยก
เปนปจจัยนำเขา กระบวนการและผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารคณะไดนำไปใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานในปถัดไป โดยมีเกณฑการแปลผลการประเมินดังนี้
0.00 - 1.50 การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดำเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดำเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

หนา 178
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ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

มาตรฐาน
ตัวบงชี้
1. ดานผลลัพธผูเรียน

8

2. ดานการวิจัยและนวัตกรรม
3. ดานการบริการวิชาการ
4. ดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย
5. ดานการบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

3
1

I

P

1.2 1.3 1.1 1.4 1.5
1.6 1.7
2.2
2.1
3.1

O

คะแนนเฉลี่ย

1.8
2.3
-

1

-

4.1

-

2
15

3

5.1 5.2
10

2

คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเดน และโอกาสในการพัฒนาในแตละมาตรฐาน
ดวย เพื่อนำไปสูการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละมาตรฐานและภาพรวมของ
คณะตอไป ตามตัวอยางดังตอไปนี้
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
จุดเดน
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
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3. ระดับหลักสูตร
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา จัดทำขึ้นเปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 ทั้งนี้ไดกำหนดใหรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับ
หลักสูตร) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพื่ อลด
ความซ้ำซอนของการจัดทำรายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ระดับหลักสูตรมีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ
ไดแก
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานเปนองคประกอบที่ตองดำเนินการใหเปนไปตาม
เกณฑ มาตรฐานหลั กสู ต รกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดั บอุ ดมศึ กษาแหง ชาติ และเกณฑ ต า ง ๆ ที่
เกี่ยวของ มี 1 ตัวบงชี้ จำนวนเกณฑขึ้นอยูกับระดับปริญญา หากผลการดำเนินงานไมเปนไปตาม
เกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน“ศูนย” หากหลักสูตร
นั้นมีผลการดำเนินงานผ านทุ กเกณฑถือวาเปนไปตามมาตรฐานที่ กำหนด และจะมีการประเมิ น
คะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพตอไปนี้
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ผลการประเมิน

ผานองคประกอบที่ 1

ไมผานองคประกอบที่ 1

ประเมินองคประกอบที่ 2 - 6

คะแนนระดับหลักสูตร = 0

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนนเฉลี่ยของ
ตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 - 6

คะแนนรวมเฉลี่ย =

คะแนนรวมของตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี้
13

ซึ่งการแปลผลจะเปนการอธิบายวา
คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมี
ระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได ดังนี้
คะแนน
0.01 – 2.00
2.01 - 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

ระดับคุณภาพ
นอย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

หนา 181
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แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/
มหาวิทยาลัยตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 ดวย เพื่อใหทราบระดับ
การพั ฒ นาของหลั กสู ต รตนเอง โดยการวิ เคราะห ในรายละเอี ย ดของปจ จัยนำเข า กระบวนการ
ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไมตองรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเปนการวิเคราะหในเชิง
คุณภาพในองคประกอบที่ 2 ถึง องคประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเดน และโอกาสในการพัฒนา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค
คะแนน จำนวน
ประกอบ
ผาน ตัวบงชี้
ที่
1

5
6
รวม

2
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ใน
องคประกอบที่ 2 - 6

4

P

O

3
3

3.1,
3.2, 3.3
4.1,
4.2, 4.3

4

5.1

1
13

7

-

2.1,
2.2

-

-

-

-

5.2,
5.3, 5.4
6.1
4

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
หลักสูตรไมได
มาตรฐาน

ไมผานการประเมิน

2
3

I

2

ผลการประเมิน
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ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคประกอบที่ 2 องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเดน
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
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ภาพผนวก

ภาคผนวก
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การรับนักศึกษา
1

การก�ำหนดเป้าหมายจ�ำนวนรับนักศึกษาค�ำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจ�ำที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)

2

เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ
เรียนรูท้ กี่ ำ� หนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรูพ้ นื้ ฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศคุณสมบัตเิ ฉพาะอืน่ ฯลฯ)

3

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน

4

นักศึกษาทีร่ บั เข้าเรียนในหลักสูตรมีคณ
ุ สมบัตแิ ละศักยภาพในการเรียนจนส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ�ำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ

5

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส�ำเร็จการศึกษา

6

การก�ำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
และคุณสมบัติพื้นฐานที่น�ำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย

7

กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2
การควบคุมดูแลการให้คำ�ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
1

การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก�ำกับให้จ�ำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

2

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)

3

การแนะน�ำการลงทะเบียนเรียนโดยค�ำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา

4

การจัดเก็บข้อมูลเพือ่ การรูจ้ กั นักศึกษา การแลกเปลีย่ นข้อมูลนักศึกษาในกลุม่ อาจารย์ผสู้ อนเพือ่ การพัฒนา
นักศึกษา (ผลการเรียนลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)

5

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

6

การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต�่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน
หรือส�ำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ)

7

ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

8

บัณฑิตศึกษา การก�ำหนดเวลาให้ค�ำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค�ำปรึกษา
การท�ำวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

9

สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม

10

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา

11

การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

12

การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง
(civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ

13

การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy,
scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills

14

การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน

15

การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ�ำกัด

16

หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้ได้
สาระความรู้ทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

17

การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือ
ให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3
1

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร

2

อัตราการส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

3

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา

4

บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง มีศกั ยภาพการวิจยั ที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรูจ้ ากกระบวนการวิจยั ของตนเอง

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบการรับอาจารย์
1

การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก�ำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

2

การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มี
อยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท�ำงานตาม
ความช�ำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต้องมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ต�ำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ�ำนวนทีไ่ ม่ตำ�่ กว่า
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก�ำหนดโดย สกอ.

ระบบการบริหารอาจารย์
4

สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต�ำแหน่งทางวิชาการ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด

5

ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก�ำลัง
ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ�ำคณะ)

6

สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก�ำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่
กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบด้วยแผนอัตราก�ำลังแผนการ
สรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ�ำรงรักษา แผนการหาต�ำแหน่งทดแทน กรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุอื่นๆ
ตามบริบท

7

ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก�ำหนด สถาบันต้องมีวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ�ำกัดอย่างเป็นระบบ

8

มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุล
กับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา

9

การก�ำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรอย่างชัดเจน

10

การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
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ระบบการบริหารอาจารย์
11

ระบบการก�ำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

12

ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

13

ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน

14

ระบบการยกย่องและธ�ำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
15

สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

16

การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น
เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต

17

การควบคุม ก�ำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

18

การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร

19

การส่งเสริมการท�ำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ�ำนวนอาจารย์ที่มีการท�ำวิจัย เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน)

20

การประเมินการสอนของอาจารย์ และน�ำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์

21

อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ ในสาขา/หลักสูตร

22

บัณฑิตศึกษา ให้ความส�ำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก�ำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์
1

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

2

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

3

จ�ำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1

หลักสูตรมีการก�ำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

2

เนือ้ หาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทนั สมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นกั ศึกษาได้เรียน

3

หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต

4

ค�ำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ�ำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน
ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมี
การสังเคราะห์การเรียนรู้

5

เนื้อหาที่ก�ำหนดในรายวิชาไม่มีความซ�้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร

6

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�ำหนดในรายวิชาและหลักสูตร

7

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก�ำหนดในค�ำอธิบายรายวิชาครบถ้วน

8

การเปิดรายวิชามีล�ำดับก่อนหลังที่เหมาะสมเอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด

9

การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก�ำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส�ำเร็จได้ทันตามเวลาที่ก�ำหนดในหลักสูตร

10

การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

11

การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล
มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
12

การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น
วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด�ำรงชีวิต

13

หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส�ำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระ
ที่ก�ำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
14

เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความซับซ้อน มีจุดเน้น

15

การควบคุมก�ำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม

16

หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของ
หลักสูตร

17

หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2
การวางระบบผู้สอน
1

ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช�ำนาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค�ำนึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณ์ท�ำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)

2

หลักสูตรก�ำหนดผูส้ อนให้นกั ศึกษาได้เรียนจากผูส้ อนทีม่ คี วามช�ำนาญหลากหลาย เพือ่ ให้มโี อกาสได้รบั
การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูส้ อนหลากหลายความรูแ้ ละประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตรนักศึกษา
ควรได้เรียนกับอาจารย์ผสู้ อนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)

3

มีการก�ำกับมาตรฐานการท�ำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม

4

การก�ำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท�ำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษา และมีการก�ำกับให้ด�ำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา

5

นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือ ระบบปกติ/ระบบทางไกลต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน

6

หากมีการก�ำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค�ำแนะน�ำ และการปรับปรุงพัฒนา
ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
7

หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอมีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้
ค�ำปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา

8

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค�ำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท�ำวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา

9

มีการควบคุมก�ำกับจ�ำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก�ำหนด

10

มีการก�ำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาท�ำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการเรียนการสอน
11

การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

12

การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา

13

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้น ทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ

14

การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็นต้องมีก่อนเข้า
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ)

15

การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท�ำงาน/
การประกอบอาชีพ
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16

การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท�ำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร การพูด
ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)

17

การเตรียมความพร้อมด้านการท�ำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท�ำ/การเผยแพร่
ผลงาน)

18

การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน

19

มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20

การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning

21

การส่งเสริมการท�ำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ�ำนวนอาจารย์ที่มีการท�ำวิจัย เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน)

22

มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน�ำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์

23

อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร

24

การควบคุมก�ำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
25

การน�ำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

26

การน�ำกระบวนการวิจัย มาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

27

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)

28

ระบบการก�ำกับติดตามความก้าวหน้าในการท�ำโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)

29

มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

30

มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
และสถานประกอบการ
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
31

การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้น
ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

32

มีระบบก�ำกับการท�ำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส�ำคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์

33

มีระบบการก�ำกับติดตามความก้าวหน้าในการท�ำวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส�ำเร็จ
การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก�ำหนด

34

หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา

35

มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท�ำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ต่อภาคการศึกษา
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36

มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก

37

มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส�ำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่
สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

38

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสาร ที่ไม่มี
คุณภาพ

39

การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท�ำข้อเสนอโครงการที่มีโอกาส
ได้รับทุนสนับสนุน

40

การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน หรือให้
ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3
1

การก�ำหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม

2

น�ำ้ หนักขององค์ประกอบในการประเมิน สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบตั ิ สัมมนาฯลฯ)

3

การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น
ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)

4

การก�ำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้

5

การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์
ข้อสอบปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้
และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท�ำงาน)

6

การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

7

การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดสินเกรดชัดเจนสอดคล้องกับ
ที่เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการ
ตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)

8

การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF

9

การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
10

การก�ำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันชัดเจน

11

ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้

12

วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัย
ที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
1

การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)

2

การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากร การเรียนรู้
วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย

3

การจัดพื้นที่/สถานที่ส�ำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท�ำงานร่วมกัน

4

มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

5

ส�ำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
6

การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด�ำเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก�ำหนดความคาดหวังสูงกว่า
ข้อก�ำหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก�ำหนดที่พึงมีของหลักสูตร
ปริญญาตรี

7

มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท�ำวิจัย

8

มีห้องท�ำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท�ำวิจัย

9

มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ�ำเป็นและเหมาะสมในการท�ำวิจัย

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
มาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและสาธารณชนว่ า สถานศึ ก ษานั้ น สามารถจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล
“สํ านั ก งาน” หมายความว่า สํ านั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน)
ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เพื่ อ ให้ ก ารดํ าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาตามวรรคหนึ่ งเป็ น ไปอย่ างมี ประสิท ธิภาพ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะนําสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๔ เมื่ อ ได้ รั บ รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาตามข้ อ ๓ แล้ ว
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก
ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษานั้ น ๆ เพื่ อ ให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ในการดําเนินการตามวรรคสอง สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้
ให้ ห น่ วยงานต้ น สั งกั ด หรือหน่ วยงานที่ กํากั บ ดูแ ลสถานศึก ษานั้ น ติด ตามผลการดํ าเนิ น การ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ําซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ทําให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่กํากับดูแล และ
หน่วยงานภายนอกเกินความจําเป็น สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖1
ด้วยรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๖๐ พระราชบั ญ ญั ติการศึ กษา
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้นา รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและ
รู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
คณะกรรมการการอุด มศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุด มศึกษาให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระดั บ หน่ ว ยงาน ในการส่ งเสริ ม การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามหลั ก การข้ างต้ น
โดยมี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา
จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็ น ไทย และการบริ ห ารจั ด การ ตามศั ก ยภาพและอั ต ลั ก ษณ์ ข องประเภทสถาบั น
โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสาคัญ คือ
การจัด การศึกษาเพื่อให้ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อุด มศึกษามีคุณ ลักษณะของคนไทยที่ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่
7 สิงหาคม 2549
ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน ๕ ด้าน ดังนี้
(1) มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
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(๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิ ตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการ
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่ อพัฒ นาหรือแก้ไขปั ญ หาสังคม มีคุณ ลักษณะความเป็น ผู้ป ระกอบการ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน
สังคม และประเทศ
(๑.๓) เป็น พลเมื องที่เข้ม แข็ง มีค วามกล้าหาญทางจริยธรรม ยึด มั่ นในความถูกต้อ ง
รู้คุ ณ ค่ า และรัก ษ์ ค วามเป็ น ไทย ร่ว มมื อ รวมพลั งเพื่ อ สร้ างสรรค์ ก ารพั ฒ นาและเสริม สร้า งสั น ติ สุ ข
อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
(2) มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์
นวั ต กรรมหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของ
การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส
มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
(3) มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมี
การบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(4) มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสาน
การสรางความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒ นธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และต่ างประเทศอย่ า งเหมาะสม ตามศั ก ยภาพและอั ต ลั ก ษณ์ ข องประเภทสถาบั น ผลลั พ ธ์ ข อง
การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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(5) มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ
(๕.๑) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น การพั ฒ น าผู้ เรี ย น
แบบบู รณาการเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ช าติ แ ละความต้ อ งการ
ที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๕.๒) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คานึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว
โปร่งใสและตรวจสอบได้
(5.3) สถาบัน อุดมศึกษามีระบบประกันคุณ ภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ และสถาบั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
มีการกากับ ให้ การจัด การศึกษาและการดาเนิ นงานตามพั นธกิจเป็ นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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