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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปีการศึกษา 2562

คำนำ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
การศึก ษาแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึก ษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้มี
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ซึ่งทาให้สถานศึกษาจึงต้องมีการดาเนินการ
ประกันคุณภาพที่ประกอบด้วย การกาหนดเกณฑ์ ประกันคุณภาพ การรายงานผลการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ การประเมินผลโดยคณะกรรมการภายนอกและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการศึกษาเป็นประจาทุกปี
ในการนี้ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 แห่ง จึงได้กาหนดระบบกลไก และเกณฑ์การประกัน
คุณ ภาพการศึ กษาภายในร่ ว มกั น โดยน้อ มน าพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็ จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ด้านการศึกษา และ
ปณิธานที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จึ ง ได้ ร่ ว มกั น ก าหนดระบบกลไก และเกณฑ์ ก ารประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ที่ ส อดรั บ กั บ
มาตรฐานการศึกษาชาติและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกาหนด และ
ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีได้ร่วมบันทึกข้อตกลงใช้ระบบกลไกดังกล่าว โดยผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัด ทา
คู่มือประกัน คุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานตามโครงสร้าง และหลักสูตร คู่มือฯ เล่มนี้
สาเร็จได้เพราะความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ เล่มนี้ จะทาให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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บทที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1. เหตุผลและความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1.1 ความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยจะต้องปฎิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิ ช าการแก่ สั ง คม และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม การด าเนิ น การตามภารกิ จ
ทั้ง 4 ประการดังกล่าวมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ปั จ จุ บั น มี ปั จ จั ย ภายในและภายนอกหลายประการที่ ท าให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการ ปัจจัยดังกล่าว คือ
1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้ า ทายของโลกาวิวั ฒ น์ต่ อ การอุ ด มศึ ก ษา ทั้ ง ในประเด็ น การบริ การศึก ษาข้ า ม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็น
ผลการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกัน ด้วยคุณภาพ
การศึกษา
3) มหาวิทยาลัยมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4) มหาวิทยาลัยจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สั ง คมต้ อ งการระบบอุ ด มศึ ก ษาที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว ม
(Particitation) มี ค วามโปร่ ง ใส (Transparency) และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง ตรวจสอบได้
(Accountabilty) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบั ญ ญั ติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2545
กาหนดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน รวมถึงให้มีสานักงาน
รั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณภาพการศึ ก ษา (องค์ ก รมหาชน) ท าหน้ าที่ ป ระเมิน คุ ณ ภาพ
ภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประกาศ แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16
กรกฏาคม พ.ศ. 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
และเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริ มและกากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา
ให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม

9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
ระดับบั ณฑิต ศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์ เพื่อให้ส อดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบท
ทางสังคมที่เปลี่ยนไป
10) กระทรวงศึก ษาธิ การ ประกาศกฎกระทรวงการประกั น คุ ณภาพศึก ษา พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลั ยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
11) กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดศึ กษา
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 โดยให้ยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และใช้เป็นกรอบการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
หน่ วยงานกลุ่มสนับ สนุน มีหน้าที่ในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลั ยในทุก ๆ ส่ ว น
จึงต้องมีการประกันคุณภาพเช่นเดียวกัน เพื่อบ่งชี้ถึงคุณภาพการให้การสนับสนุนพันธกิจ ดังกล่าว
ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเชิงประจักเช่นกัน
1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับต้นสังกัดจาเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสั ยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตั้งแต่ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
ระดั บ สถาบั น ในภาพรวม ตามระบบคุณ ภาพและกลไกที่ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นั้ น ๆ กาหนดขึ้ น
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐาน
3) เพื่อให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบสถานภาพของตนเอง
อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์
(Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดาเนินงาน เพื่อนาไปปรับปรุงผลการดาเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการยกระดับขีด
ความสามารถของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาให้มั่ นใจว่ามหาวิทยาลัย
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามกาหนด
6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
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2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
พระราชบั ญ ญัติ การศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2545
ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” และ “ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกใน
การผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมิน การดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับ
คุณภาพมาตรฐานที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้ น
สังกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานประจาปี ที่เป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อ
สภามหาวิ ท ยาลั ย หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาและเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่ อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย
หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ
2.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรฐาน 64 กาหนดให้ การประเมินคุณภาพ
ภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมิน
โดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาประกาศกาหนดก็ได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบให้
หน่วยงานอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้
2.3 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ตามกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ลงวั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ.2561 ระบุว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา โดยมี
กลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความ
เชื่อมั่น ให้ แก่ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งและสาธารณชนว่าสถานศึก ษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
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คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับ
ดูแล รวมถึงให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับแต่ละ
ประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัด ส่งรายงานการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี และให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา จัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการ
ให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่สานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งยึดเป็นแนวทางสาหรับ
การพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมาย
ในการจัดการศึกษา โดยการกาหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้สามารถดาเนินการ
ต่างๆ ได้อย่ างสะดวกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษาใช้ เ ป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม การก ากั บ ดู แ ล การตรวจสอบ
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษา คือ การให้อิสระมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย
และตามความถนัดของผู้เรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ซึ่งกาหนดว่า สถานศึกษาเป็ นผู้ จั ดให้ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง)
โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาของแต่ละ
ระดับ และประเภทการศึ กษา พร้ อ มทั้ง จัด ท าแผนพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ นาไปสู่ กรอบผลลั พ ธ์
ที่พึงประสงค์ ตามบริ บทระดับ และประเภทการศึกษาของมหาวิทยาลั ย และให้ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทาหน้าที่ประเมินภายนอกตามรายงาน
ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและประเด็นอื่นๆ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็น
การประเมินเพื่อพัฒนา
การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน
อั น เป็ น ผลที่ เ กิ ด จากการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
การอาชีวศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการกาหนดแนวคิด ปรั ชญา และการจัด
การศึกษาให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของผู้เรียน
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการกากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความรบผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มีระบบการบริหาร
ทั้งด้านผู้บริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษาและการประเมิน ตลอดจนระบบกลไกการพัฒนาคุณภาพ
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อย่างต่อเนื่อง ที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
และผลลัพธ์ที่สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้สถาบันผลิตและ
พัฒนาครูในฐานะกลไกสาคัญในการพัฒนาครูประจาการให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand)
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้องธารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ เป็นคนดี มีคุณธรรม
ยึ ด ค่ า นิ ย มของสั ง คมเป็ น ฐานในการพั ฒ นาตนให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ 3 ด้ า น โดยเป็ น
คุณลักษณะขั้นต่า ดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนรู้
เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและ
โลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ
รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาชีพ บนพื้นฐานของความ
พอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะในศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence)
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะ
ของความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ เพื่อร่ว มสร้างสรรค์และพัฒ นานวัตกรรมทางเทคโนโลยีห รือสั งค ม
เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง
เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสานึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา
มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่า
เทียมเสมอภาค เพื่อการจัดทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ
2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2561 ลงวั น ที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ.2561 ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้
1) มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ ต่ างๆ เพื่ อพั ฒ นาหรื อ แก้ ไขปั ญหาสั ง คม มี คุณ ลั กษณะความเป็ นผู้ ป ระกอบการรู้ เท่ า ทั น
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้ กับตนเอง ชุมชน สังคม
และประเทศ
5

1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
2) มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัย มีผ ลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์
นวั ต กรรมหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ สภาพเศรษกิ จ สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมหรื อ
สิ่ ง แวดล้ อ มตามศั ก ยภาพและอั ต ลั ก ษณ์ ข องประเภทสถาบั น มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบั น อุ ดมศึ ก ษา องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ผลงานวิ จัย และนวั ตกรรม
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒ นาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือ
การสร้างโอกาสมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
3) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมี
การบริห ารโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลั พธ์ของการบริการนาไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4) มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนาไปสู่การสืบสาน
การสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ของไทยและต่ า งประเทศอย่ า งเหมาะสม
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรี ยน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
5) มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนรู้เน้นการพัฒนา
เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ
ที่หลากหลายของประเทศทั้งในด้านเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คานึงถึงความ
หลากหลายและความเป็ น อิส ระทางวิช าการ มีประสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล ยื ดหยุ่น คล่ องตั ว
โปร่งใสและตรวจสอบได้
5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
กากับให้การจัดการศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
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การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้กาหนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกในการดาเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้าง
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นฐานที่
บริการและจุ ดเน้น ระดับ การศึกษาที่หลากหลาย ทั้ง การพัฒ นาฐานราก สั งคม เศรษฐกิจ รวมถึง
การกระจายอานาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ
จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ล ะกลุ่มเหล่ านี้จะนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลง
อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่ างมีนัยสาคัญ อาทิ สามารถสร้างความ
เป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ดีขึ้น ส่งผล
เชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการทางานของอาจารย์ สามารถปรับจานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็น
ความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการ
ประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและในระยะยาวการ
ประกันคุณภาพควรนาไปสู่ ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้
ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน
รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
2.7 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบกุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(3) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย
และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
มาตรา 22 สภาวิชาการมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(2) พิจารณาเสนอดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการประกันคุณภาพศึกษาและได้จัดทาประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักการสาคัญ 3 ประการ คือ การให้
เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดาเนินการ (Institutional Autonomy)
และความพร้ อมที่จ ะรั บ การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลั กการของความรับผิ ดชอบที่
ตรวจสอบได้ (Accountability) ต่อมา พ.ศ.2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชกา ร
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กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดมี
หน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาสอดคล้ องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจั ดการศึกษาระดับอุดมศึก ษา โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัดจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 3 กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่ ง จั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดาเนิน การตามแผนที่กาหนดไว้จัดให้ มีการประเมินผลและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และจั ด ส่ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
เพื่อ ให้ การด าเนิ น การประกันคุ ณภาพการศึ กษาดั งกล่ า วเป็ นไปอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงประกอบด้วย
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั ก สู ตร มี การดาเนิน การตั้ง แต่ ก าร
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การพัฒนาตัว บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน เป็นการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลัก
เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจะประเมินตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ต้องการให้คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาตามศักยภาพและ
ประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ
3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่เป็นกรอบสาคัญในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย เช่ น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ
กาหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณ ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กาหนดเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีทั้งการนับจานวนข้อและ
ระบุว่าผลการดาเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีไม่ดาเนินการใด ๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะ
ได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยกาหนดการให้คะแนนตามที่คณะหรือ
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการและกรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผลการดาเนินการนั้น ๆ
ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนนโดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5
2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ โดยที่
แต่ละตัวบ่งชี้จะกาหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้กาหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ระดับคณะและระดับสถาบัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนาไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการ
จัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจ ภายใต้การกากับ
ดูแลของสภามหาวิทยาลั ย โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุ มพันธกิจหลั ก
4 ประการ ของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจะ
เน้ น พัน ธกิจ ในด้านการผลิ ตบัณฑิตเป็นสาคัญ ส่ วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้
ด้ว ยกัน หากเป็ น ตัว บ่ งชี้ใ นระดับ คณะและสถาบั นจะครอบคลุ มพัน ธกิจ หลั ก ของการอุดมศึกษา
รวมทั้งการบริ ห ารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบท
ที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้ จึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้มหาวิทยาลั ยราชภัฏนาไปเป็น
กรอบในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่
กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่อง
เดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยนาเข้า
และกระบวนการ ซึ่งภายในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดาเนินการ
ตามกระบวนการดังกล่าวด้วย
3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสาเร็จและพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยจะต้องให้
ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ
โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
กระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือ
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หน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ที่เหมาะสมสาหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ
จาเป็นต้องจัดทาคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงาน แต่ที่สาคัญคณะกรรมการหรือ
หน่วยงาน ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
สามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ
3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็นสิ่งจาเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ
การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินการดาเนินงาน จะไม่สามารถทาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
หากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง จากโรงเรี ย นลวะศรี
ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2463 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปี
พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน โดยมีช่วงเวลาในการวิวัฒนาการ ดังนี้
พ.ศ. 2463 เริ่มก่อตั้งโรงเรียนลวะศรี โรงเรียนลวะศรีเป็นโรงเรียนสตรีประจาจังหวัดลพบุรี
ในระยะเริ่มต้นทาการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ต่อมาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาคือ ม.1-3
พ.ศ. 2479 โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูหลายหลักสูตร ได้แก่
1. นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) รับนักเรียนฝึกหัดครูผู้หญิงที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนหลักสูตร 2 ปี
2. นักเรียนเตรียมครูประชาบาล (ครู ป.ป.) รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถม
ปีที่ 4 เรียนหลักสูตร 1 ปี ต่อมาปรับหลักสูตรใหม่เป็น 3 ปี
พ.ศ. 2483 โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีมหาวิทยาลัย ” ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรี
ลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย ” สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาทั้งแผนก
อนุบาลมัธยมและนักเรียนฝึกหัดครูมูล (ครู ป.) เมื่อ พ.ศ.2485
พ.ศ. 2498 โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย เปิดสอนแผนกสาธิตชั้น ป.1-6 และแผนกฝึกหัดครู
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กส.) และได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) เมื่อ พ.ศ.2500 นับเป็นโรงเรียนส่วนภูมิภาคแห่งแรกที่เปิดสอนระดับนี้
พ.ศ.2501 วิ ทยาลั ยครู เทพสตรี ได้ เลื่ อนฐานะเป็ นวิ ทยาลั ยครู เทพสตรี (ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครู ลงวันที่ 8 มีนาคม 2501) วิทยาลัยครู
เทพสตรี ได้ รั บ การยกฐานะเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พ.ศ.2518
มีภารกิจคือให้การศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น ผลิตครูในระดับปริญญาตรี
ทาการวิจัย ส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งทาให้วิทยาลัยครูเทพสตรีขยายการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั้งนักศึกษาภาคปกติ และการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาการ (กศ.บป.)
พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 (วันที่ 27 กันยายน 2527)
มีผลทาให้วิทยาลัยครูเทพสตรีสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากการผลิตครูและได้
มีการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ทั้งระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2535 สถาบันราชภัฏเทพสตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามให้แก่
วิ ทยาลั ยครู ทั่ วประเทศว่ า “สถาบั นราชภั ฏ” และโดยพระราชบั ญญั ติ สถาบั นราชภั ฏ พ.ศ.2538
มีผลทาให้วิทยาลัยครูเทพสตรีเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏเทพสตรี (Rajabhat Institute Thepsatri)
ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538

พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สถาบันราชภัฏเทพสตรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (Rajabhat Institute Thepsatri) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา
ต่างๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติ มีโครงการ
ร่ว มมือกับ มหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ มีการขยายหน่ว ยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งไปยังจังหวัด
สิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพื้นที่ในการให้บริการจัดการศึกษา และบริการวิชาการ
ตามพันธกิจ ดังนี้
1. มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยู่เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ห่างจากวงเวียนศรีสุริโยทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่
59 ไร่ 2 งาน เป็นสถานที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตาบลเขาสามยอด อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งบ้านพักบุคลากร และหอพักนักศึกษา
3. หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอบางระจัน ตั้งอยู่
เลขที่ 99 หมู่ 10 ตาบลพักทัน อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีเนื้อที่ 109 ไร่ 1 งาน 100 ตารางวา
แบ่งออกเป็น แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 51 ไร่ 71 ตารางวา แปลงที่ 2 เนื้อที่ 58 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา
เริ่ มจัดการศึกษา ปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2560 ปัจจุบันไม่มีการจัดการเรียนการสอน แต่เป็นที่ตั้ง
โครงการศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระราโชบาย บางระจัน
4. หน่ วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี อาเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ 2062 ซอยรวมใจ 6 ตาบลตาคลี อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 7 ไร่
97 ตารางวา จัดการศึกษา ปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2560
5. หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ 149 หมู่ 7 ตาบลเขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่
44 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา จัดการศึกษา ปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2560
6. หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอชัยบาดาล ตั้งอยู่ที่
195 หมู่ 3 ตาบลชัยบาดาล อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา เริ่ม
จัดการศึกษา ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2560
7. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตาบลพัฒ นานิคม
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 170 ไร่ เป็ น สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ช าการทางด้ า น
วิทยาศาสตร์
8. โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี
ตาบลวังเพลิง อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ 500 ไร่ เป็นสถานที่ให้บริการฝึกอบรมวิชาการ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
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ปณิธาน
สร้างคนดี มีปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง
พันธกิจ
1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
3. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาส
การเรียนรู้
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยทีใ่ ช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ม (มืออาชีพ) หมายความว่า มีความรู้และนาความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
ร (รักษ์ท้องถิ่น) หมายความว่า มีความรัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ
พัฒนาท้องถิ่น
ท (ทันสมัย) หมายความว่า มีความรู้ที่ทันสมัย ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ปฏิบัติงาน
เป้าหมาย และนโยบาย
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ ใช้ พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ลพบุ รี สิ ง ห์ บุ รี และสระบุ รี
เป็นสถานที่เพื่อดาเนินการตามพันธกิจทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีความคาดหวังว่าการดาเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเรียนรู้
การทางานร่วมกันระหว่างชุมชน คณาจารย์และนักศึกษา จะเกิดการพัฒนาของชุมชนในระดับชุมชน
หมู่บ้านเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
2. เร่งรัดให้การผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม
เป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูที่มีทักษะสาคัญในการดูแลเด็กและเยาวชน เป็นครูที่เห็น
ความสาคัญของการป้องกันปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล
3. ส่งเสริมให้คณาจารย์ จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
จริง จะหนุนเสริมให้นักศึกษาได้ลงสนาม การแข่งขันทักษะที่จาเป็น ตามศาสตร์หรือสาขาที่เรียน
จะสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนางาน หรืออาชีพของผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนในชุมชนของตนเอง
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ จะบริหารจัดการตามหลัก
การมีส่ ว นร่ ว ม บนฐานข้อมูล ที่ถูกต้อง ยึดหลั กธรรมาภิบาล เร่งรัดการทางานให้ มีประสิ ทธิภ าพ
เพื่อประโยชน์และความสุขของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
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5. เชื่ อ มโยงสายสั ม พั น ธ์ ของบุ ค ลากรที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า และเครื อ ข่ า ย
ทางวิช าชี พในจั ง หวั ดลพบุ รี สิ งห์ บุรี และสระบุรี เพื่อผนึก กาลั ง กันท าหน้า ที่อ งค์ก ารภาครั ฐ ที่ ดี
สร้างความสุข ความเจริญให้กับประชาชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐาน ด้วยการสร้างบัณฑิตที่มี
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม เห็ น ประโยชน์ส่ ว นรวมเป็น ส าคัญ ด้ ว ยการสร้ า งงานวิจั ย ที่ มีคุ ณ ภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนิน งาน โดยยึดกรอบ
นโยบายและแนวทางการพัฒ นามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี (พ.ศ.2561-2565) ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565
ไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. สร้างความเติบโตที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
: แผนงาน/กลยุทธ์
1. เพิ่มศักยภาพของชุมชนหรือองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
รับผิดชอบ รายละเอียดในหน้า
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาครู
2. ครูในเขตพื้นที่บริการมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาครู
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
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1. บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์
2. อาจารย์มีความเป็นความเป็นมืออาชีพ
3. จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้
กลยุทธ์
1. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทางาน การใช้เทคโนโลยีและ
จิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
2. พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
5. ส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการและงานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์
6. ส่งเสริมให้อาจารย์เรียนรู้และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนาองค์
ความรู้และพัฒนาท้องถิ่น
7. พัฒนาฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้
และการบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
8. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน การพัฒนา
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดในหน้า
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. ระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ
2. ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีเครือข่ายความร่วมมือ
4. มีระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
5. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
6. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการสนับสนุนการตัดสินใจ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพตามพันธกิจ
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดหารายได้
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย
6. ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นชั้นนา
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2.3 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากการประชุมคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันจันทร์ที่ 14
มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันจัดทามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏซึ่งสอดคล้องกับประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ที่กาหนดให้
มหาวิทยาลั ยสามารถจัดทามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยนั้นโดยมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียด
ดังนี้
1.1 บั ณฑิตที่ส าเร็จ การศึกษาจากหลั กสูตรเป็นผู้ สะท้อนคุณภาพหลั กสู ตร และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในการสร้างสัมมาอาชีพ
1.2 ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ร่ ว มสร้ า งนวั ต กรรม มีทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 มี คุณ ลั ก ษณะความเป็ น
ผู้ประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม
1.3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
หลักของชาติ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้
สถาบันมีผลงานวิจั ย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศ ในการ
พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนนา
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้
สถาบัน ให้ บริ ก ารวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้ องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการทางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ด้วยความโปร่งใส
ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพื่อให้ชุมชนนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก
สร้ างคุณ ค่า สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อพั ฒ นาผู้ เ รีย น ครอบครัว ท้ อ งถิ่ น ชุม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย รายละเอียดดังนี้
สถาบันมีการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งนาไปสู่การสืบสานการสร้างองค์ความรู้ ความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน ผลลัพธ์
ของการจัดการด้ านศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียด
ดังนี้
5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นการพัฒนาผู้เรียนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
แบบบู ร ณาการเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5.2 สถาบั น มีการบริ หารงานตามพันธกิจและวิสั ยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนการบริห าร
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คานึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้
5.3 สถาบั นมีร ะบบประกั นคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกากับ
ให้ การจั ดการศึกษาและการดาเนิ นงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด
2.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562
ในปี พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่ ว ประเทศ ได้ ต ระหนั ก และเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสนองต่อ
พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ที่กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จึงเสนอให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ส่งเสริม
ต่ อ การด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และจากประกาศกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ล ะ
ระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกาหนด และดาเนินการตามแผนที่
กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการ
ดาเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
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การประเมินตนเองให้ แก่ห น่ว ยงานต้นสั งกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
ประจาทุกปี
จากกฎกระทรวงดังกล่ าว มหาวิทยาลั ยราชภัฏได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบันขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมพัฒนา และได้เริ่มใช้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
องค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พั ฒ นาขึ้ น ครอบคลุ ม พั น ธกิ จ หลั ก ของ
สถาบันอุดมศึ กษาทั้ง 4 ด้าน ซึ่งทาการเพิ่มเติมตั ว บ่งชี้ ให้ส อดคล้องกับบริบทการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกาหนดองค์ประกอบดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนา การวางระบบกระบวนการจัด การเรียนการสอน
จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการควบคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอน ห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง การเรี ย นการรู้ ต่ า งๆ การด าเนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเพิ่มตัวบ่งชี้ที่
ใช้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาให้แก่บัณฑิตโดยอ้างจากตัวบ่งชี้ของการประเมินของเครือข่ ายการ
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN – QA) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึก ษาให้
สามารถทัดเทียมกับสากลได้
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ คณะ ประกอบด้ ว ย 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการดาเนินงานของคณะ
เพื่ อสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนของแต่ ะหลั ก สู ต ร รวมทั้ งกิ จกรรมนั กศึ กษา การบริก าร
นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัยการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ
โดยเพิ่มตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ ก ารประกัน คุ ณภาพการศึ กษาภายในระดับสถาบั น พิจารณาให้ เป็นไปตามมาตรฐาน
สถาบั น อุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพการศึกษาและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการ
ดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลั ย ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพิ่มตัวบ่งชี้ที่สะท้อน
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การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3
และองค์ ป ระกอบที่ 4 ทั้ ง นี้ ควรมุ่ ง เน้ น การประกั น คุ ณ ภาพการด าเนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนของแต่ ล ะคณะ โดยครอบคลุ ม ในด้ า นกายภาพการจั ด
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ได้คุณภาพตามแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผู้เรียนมีงานทา ผู้เรียนมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 อย่างไรก็ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ให้มีการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุนกากับ
ติดตามคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตโดย
คณะกรรมการประจาคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบการประเมิน คุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการ
ประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
ปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้มอบหมายให้สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาระบบ
และกลไก แนวทางการส่งเสริมระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และการประกัน คุณภาพการศึกษาภายนอก รวมไปถึงการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก
ตลอดไปจนถึงการพัฒนาแนวทางการประสานงานและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
พัฒ นาระบบการประกั น คุณ ภาพการศึ กษา ตามพระราชบัญ ญั ติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึ กษา
พ.ศ. 2561 เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท ามาตรฐาน ตั ว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด เพื่ อ ตอบโจทย์ ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพและสนองต่ อ พระบรมราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่
10) ที่กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการดาเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
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ราชภัฏให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประจาทุกปี
มาตรฐานการศึกษา ระบบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ปีการศึกษา 2562 ที่พัฒนาขึ้น
ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่
9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4
ด้าน และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทาการเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้สอดคล้องกับบริบทการดาเนินงาน
โดยกาหนดองค์ประกอบดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ การวิจัย องค์ประกอบ
การบริการวิชาการ องค์ประกอบด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาให้
เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพการศึกษาและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้าน
การวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพิ่มตัว
บ่งชี้ที่สะท้อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
องค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4 ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการดาเนินการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพ
การจัดการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การอุดมศึกษาของแต่ละคณะ
และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนาไปสู่ การกาหนดแนวทางและพัฒ นาคุณภาพตาม
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่ อรองรับการติดตามตรวจสอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผู้เรียนมีงานทา
ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณา
ขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 อย่างไรก็ตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลั กสู ตรให้ มีก ารด าเนิ น การพั ฒ นาคุณ ภาพ เพื่ อ สร้ างความมั่น ใจให้ กั บผู้ ใช้ บัณ ฑิ ตและส่ ง เสริ ม
สนับสนุนกากับติดตามคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการ
ผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจาคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความ
เชื่อมโยงกับ ระบบการประเมิน คุณภาพภายนอก ที่ จะมีการรับรองคุณภาพการศึ กษาระดับชาติ
รวมทั้งมีการประเมินคุ ณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่สะท้อนผลของการผลิต
บั ณฑิตในแต่ล ะปี การศึกษา เพื่อ สร้างความเชื่ อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็ จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
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2.6 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อให้ การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan)
การดาเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผลการประเมินปีก่อน
หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีการศึกษา
D = ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนแรก
จนถึงเดือนสุดท้ายองปีการศึกษา
P/S = ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง
A = วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น โดยน าข้ อ เสนอแนะและผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรั บปรุงการดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ) มาจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี แ ละข้ อ เสนอตั้ ง งบประมาณปี ถั ด ไป หรื อ
งบประมาณพิเศษก็ได้
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กาหนดไว้ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษาใหม่
2. มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลใน 2 ระยะ คือระยะ 6 เดือน และระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเห็นชอบ และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจา
ทุกปี ในระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
3. หน่วยงานเตรียมการประเมินตนเองระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย และ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง
4. หน่วยงานนาผลการประเมินระดับ หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย มาจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง
5. มหาวิทยาลัยนาผลการประเมินระดับ หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย มาเป็น
ข้อมูลจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน
6. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเอง
ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย พร้อมนาผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาวางแผนมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป
7. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุง
การดาเนินงานแผนปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์
8. ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา
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2.7 คณะกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้องมีการประเมินตนเองตามตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในทุกปีการศึกษา รวมถึงในระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย กระทั้ง
ระดับสถาบัน ตามลาดับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้ตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผล
การประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบผ่านระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
สาหรับแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพภายในระดับ หน่วยงานตามโครงสร้างของ
มหาวิ ทยาลั ย ต้อ งด าเนิ น การเป็ น ประจาทุก ปี โดยหน่ว ยงานสามารถแต่ง ตั้ง ผู้ ป ระเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็นคนก้าวทันความทันสมัยของหน่วยงาน ประเมินหน่วยงานและ
รายงานผ่านผลการประเมินเสนอคณะกรรมการประจาหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภา
วิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
2.7.1 คณะกรรมการประเมิน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบ
คุณสมบัติเฉพาะ
จานวน
หมายเหตุ
ประธานกรรมการ
1. บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์หรือ 1 คน **จากกรรมการ 3 คน นี้
สายสนับสนุน (ก็ได้)
อย่างน้อย 1 คน ต้องสาย
2. เคยเป็น หรือ เป็นผู้บริหารระดับคณะ/
ตรงหรือสายสัมพันธ์กับ
ส านั ก /สถาบั น และ มี ป ระสบการณ์ เ ป็ น ผู้
หน่วยงานที่รับที่
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สานัก/
ประเมิน**
สถาบัน
สานัญ/สถาบัน ประสาน
กรรมการประเมิน
1. บุคลากรภายใน หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น 1 คน เบื้องต้น แล้ว ดาเนินการ
1. ส่งรายชื่อให้ สนง.
อาจารย์หรือสายสนับสนุน (ก็ได้)
มาตรฐานฯ พื่อตรวจสอบ
2. เคย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ระดับคณะ/
คุณสมบัติและออกคาสั่ง
ส านั ก /สถาบัน ของ สกอ. (เดิ ม) (เกณฑ์
แต่งตั้ง ภายในวันที่ 15
2557) หรือ ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับคณะ/
พฤษภาคม 2563
สถาบัน ของ คปภ.
กรรมการและเลขานุการ 1. บุคลากรภายใน หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น 1 คน 2. สานัก/สถาบัน ทา
หนังสือเชิญและประสาน
อาจารย์หรือสายสนับสนุน (ก็ได้)
เพื่อดาเนินการประเมิน
2. เคย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ระดับคณะ/
คุณภาพต่อไป
ส านั ก /สถาบัน ของ สกอ. (เดิ ม) (เกณฑ์
3. หลังประเมิน ส่งเอกสาร
2557) หรือ ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับคณะ/
หลักฐานให้ สนง.
สถาบัน ของ คปภ.
ผู้ช่วยเลขานุการ
1. อาจารย์หรือสายสนับสนุน บุคลากรภายใน หรือ 1 คน มาตรฐานฯ เพื่อเบิก
งบประมาณ และอื่นๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น (ก็ได้) แต่ต้องมาจาก
ต่อไป
นอก คณะ/สานัก/สถาบัน
2. มีประสบการณ์ในงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับใดก็ได้
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2.8 หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้กาหนดหลั กเกณฑ์
การขึ้นทะเบียน ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไว้ดังนี้
1) ผู้ มี เลขทะเบี ย นผู้ ป ระเมินคุ ณภาพฯ จากส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา
(สกอ.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 และมีประสบการณ์ ประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ให้ส่งคาสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการการตรวจประเมินฯ ที่งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2) ผู้มีเลขทะเบียนจาก สกอ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 แต่ไม่มีประสบการณ์ ตรวจตามเกณฑ์ปี
การศึกษา 2557 ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินระดับหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์ ภายนอก
มหาวิทยาลั ย 1 ครั้ง และส่ งหลักฐานเป็นหนังสื อเชิญ หรือ คาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ และ
หนังสือรับรองการตรวจจากประธานกรรมการ
3) ผู้ที่ไม่มีเลขทะเบียนจาก สกอ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ให้ดาเนินการตามข้อ 2
4) ผู้ที่ไม่มีเลขทะเบียนจาก สกอ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่มีประสบการณ์ตรวจประเมินให้
ดาเนินการตามข้อ 2
5) หนึ่งหลักสูตรสามารถเข้าสังเกตการณ์ได้ไม่เกิน 2 คน
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บทที่ 3
นิยามศัพท์
กรณีศึกษา หมายถึง งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดทาเป็นกรณีศึกษา
เพื่อใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลัก
วิชาการถึงสาเหตุของปัญหา และปัจจัยอื่นๆ นามาประกอบการตัดสินใจ และกาหนดทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหาตามหลักวิชาหรือทาข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพื่อให้ เกิดความเข้าใจพฤติกรรม
ของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ หาเหตุผล และแนวทางในการ
ตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้นๆ
จ านวนกรณีศึกษาที่จ ะน ามาแทนผลงานทางวิ ช าการในลั กษณะอื่นให้ เป็นไปตามที่ ก.พ.อ.
กาหนดกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European
Framework of Reference of Language: CEFR) หมายถึง ระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่เป็นสากลที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษา (English Proficiency) ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้
ระดับ
A1
A2
B1
B2
C1

C2

คาอธิบาย
ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน สามารถแนะนาตัวเอง ผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคาถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้างและตอบคาถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนา
พูดช้าชัดเจน
ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจาวัน ในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล การจับจ่ายใช้สอย สถานที่
ภูมิศาสตร์ การทางาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจาวัน สามารถ
บรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสาคัญของข้อความทั่วๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทางาน
โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถ
บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องคล่องแคล่วขึ้น
รวมทั้งสามารถจะอ่านและทาความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหาขึ้นได้
ผู้เรียนสามารถสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้ สามารถแสดงความคิด
ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดคาศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการทางานหรือด้าน
การศึก ษาได้อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพ สามารถพูดและเขี ย นข้ อ ความที่ซับ ซ้อ นได้อย่า งชัดเจนและถู ก ต้อ งตามโครงสร้า ง
ไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้คาเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง
ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้อง
ตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ
สามารถและเลือกใช้ภาษาสาหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The
Common European Framework of Reference of Language: CEFR) ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษา ดังนี้
CEFR Level
A1
A2
ป.ตรี
B1
ป.โท

TOEIC
0-110
110-250
380
255-400
450

TOEFL Paper
0-310
310-343
347-393
397-433
437-473

TOEFL CBT
0-30
33-60
63-90
93-120
123-150

TOEFL IBT
0-8
9-18
19-29
30-40
41-52

IELTS
0-1
1-1.5
2-2.5
3-3.5
4

CU-TEP
n/a
n/a
n/a
n/a

B2
ป.เอก
C1
C2

405-600
520*
605-780
785-990
Top score
990

477-510
513-547
550-587
590-677
Top score
677

153-180
183-210
213-240
243-300
Top score
300

53-64
65-78
79-95
96-120
Top score
120

4.5-5
5.5-6
6.5-7
7.5-9
Top score
9

ประมาณ 60
ประมาณ 75
ประมาณ 90
ประมาณ 120
Top score
120

กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือองค์กรหรือหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็น
เป้าหมายหลักในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการ
พัฒนาขึ้น อันเป็นผลจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มี 2 ประเภทคือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็ น คาพูด หรื อสั ญลั ก ษณ์ ได้ โ ดยง่า ย เช่ น ทั กษะในการท างาน งานฝี มือ หรือการคิด เชิ ง
วิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่าน
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคาว่า “การจัดการความรู้ ” คือ เครื่องมือเพื่อ
การบรรลุเป้าหมาย อย่ างน้ อย 4 ประการ ไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็น
ชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
(1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยการดาเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้
ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรู ปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และ
ความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ใน
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สมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็น
กิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทาโดยคนคนเดียว
การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา
มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง
การตี พิ มพ์ ใ นลัก ษณะใดลั กษณะหนึ่ ง หมายถึง การตี พิม พ์ผ ลงานทางวิ ช าการฉบับ สมบูร ณ์ใ น
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใน
ระดับมหาวิยาลัยหรือระดับคณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย
การเทียบเคียงผลงานดาเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิตบริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทาได้ดีกว่า เพื่อนาผลการเปรียบเทียบมาใช้ใน
การปรับปรุงองค์กรของตน เพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญ
ของมหาวิทยาลัย (Organization – Wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่า
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน
ระบบการจัดการ ผลการดาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ งานสร้ า งสรรค์ใ นระดับความร่ วมมือระหว่ า งประเทศ หมายถึง โครงการร่ว มมื อ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่
จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วยและมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุ ณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
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ยอมรั บ ในสาขาวิช านั้ น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้ อยละ 25 และมีผู้ ประเมิน บทความที่เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้ ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม หมายถึง การที่นักศึกษามีส่วนร่วมในงานเชิ งพัฒนาที่สามารถ
แก้ ไ ขปั ญ หาชุม ชน/สั ง คม/ท้ อ งถิ่ น หรื อ น าไปใช้ป ระโยชน์ ได้ ใ นวงกว้ าง ทั้ ง ในเชิง พาณิ ช ย์ แ ละ
สาธารณะ โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน การดาเนินการในการสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน สังคม
และมีการประเมินผลการมีส่วนร่วมนั้น โดยอาจอยู่ในรูปแบบโครงงาน งานวิจัย หรือ การบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หมายถึง ผลลัพธ์จากการดาเนินงาน หรือกิจกรรมตาม
แผนด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมู ลค่ากับ
นักศึกษา อาจารย์ หรือชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของหน่วยงาน
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า หรือทดลอง
วิเคราะห์ และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการ
วิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนาไปสู่การแก้ ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้
จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ ต้องได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
การรับรอง/การตรวจรับงานจากหน่วยงานที่ว่าจ้างภายนอกมหาวิทยาลัย
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาได้อย่ างเป็นรูป ธรรม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ ทางอ้อมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งานสร้ า งสรรค์ หมายถึง ผลงานศิล ปะและสิ่ งประดิษฐ์ ทางศิ ล ปะประเภทต่าง ๆ ที่ มีความเป็ น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการ
จัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย
ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อ ประสม สถาปัตยกรรมและงาน
ออกประเภทอื่น ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้ง
การแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่างๆ
นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสร้าง
องค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาดหรือในการอื่นใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่
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หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสาคัญ และนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ทั้งในเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ
แนวโน้ ม (Trends) หมายถึ ง สารสนเทศที่ เ ป็ น ตั ว เลข ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ทิ ศ ทางและอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดาเนินการในแต่ละช่วงเวลา
แนวโน้มแสดงผลการดาเนินการของสถาบันตามลาดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมี
ข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจาเป็นต้องแสดงจานวน
ข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้มระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของ
กระบวนการที่นาเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้
ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จหรือ
สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสาเร็จ
ปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุป วิธีปฏิบัติห รือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์
บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ประสบการณ์ด้านการทาวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทาวิจัยเป็นผลสาเร็จมาแล้ว โดยมี
หลั กฐานเป็น ผลงานที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่
มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งนาเสนอแหล่ง
ทุนวิจัยหรือนาเสนอผู้ว่าจ้างในการทาวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้
ตรวจรั บ งานเรี ย บร้ อยแล้ ว ซึ่งเป็ นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่ ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสาร
หลักสูตร ทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรมหรือ
การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ผลงานที่ไ ด้รั บการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่
ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science
(เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์
คิดค้ น เครื่ อ งมือ เครื่ อ งทุ่ น แรง ผลงานการสร้ างสรรค์ พื ช หรื อสั ตว์พั นธุ์ ใหม่ ๆ หรือ จุลิ นทรี ย์ที่ มี
คุณสมบัติพิเศษสาหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
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แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กาหนดทิศ
ทางการพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย แผนกลยุ ท ธ์ ป ระกอบไปด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ควรครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์
และค่ า เป้ า หมายของตั ว บ่ ง ชี้ เพื่ อ วั ด ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด า เนิ น การตามกลยุ ท ธ์
โดยมหาวิทยาลัยนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุ ที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ ทาง
การเงิ น จะสอดรั บ ไปกั บ แผนกลยุ ทธ์ ของมหาวิ ทยาลั ย มหาวิท ยาลั ยควรประเมินความต้ องการ
ทรั พ ยากรที่ ต้ อ งจั ด หาส าหรั บ การด าเนิน งานตามกลยุ ทธ์ แ ต่ ล ะกลยุ ท ธ์ และประเมิ น มูล ค่ า ของ
ทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่ งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่
มหาวิทยาลัยใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ที่ม าของเงิ น ทุ น ที่ ต้ อ งการใช้ ว่ า สามารถจั ด หาได้จ ากแหล่ ง เงิ น ทุ น ใด เช่น รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจาก
หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม
เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย
เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน (Work-integrated Learning : WiL) หมายถึง
แผนบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนให้หลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน ดัง
รูปแบบต่อไปนี้
1. การกาหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre – Course Experience)
2. การเรียนสลับการทางาน (Sandwich Course)
3. สหกิจศึกษา (Co – Operative Education)
4. การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้ หรือการติดตามพฤติกรรมการทางาน (Cognitive Apprenticeship or
Job Shadowing)
5. หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course)
6. พนักงานฝึกหัดใหม่ หรือพนักงานฝึกงาน (Traineeship or Apprenticeship)
7. การบรรจุให้ทางาน หรือการฝึกเฉพาะตาแหน่ง (Placement or Practicum)
8. ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork)
9. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสาเร็จการเรียนทฤษฎี (Post – Couse Internship)
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ล งสู่ ภ าคปฏิบั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ดการด าเนิ น งานจริ ง ตามกลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ย
โครงการหรือกิจกรรมต่า งๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
ตัวบ่ งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมค่าเป้าหมายของตัว บ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
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แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนบริการวิชาการที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง
การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นาเอาความรู้หลาย
ศาสตร์ ห รื อ หลายอนุ ศ าสตร์ เ ข้ า มาใช้ ใ นการเรี ย นการสอน เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการวิ เ คราะห์ วิ จั ย
จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่ ง สามารถให้ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสน อแนะเชิ ง พั ฒ นาแก่
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่มหาวิทยาลัย
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น หมายถึ ง ความรู้ ข องชาวบ้ า นในท้ อ งถิ่ น
ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ
สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่ คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง
จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้าง เพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมที่มีความเด่นชัดและมีความสาคัญ วิถีการดาเนิน
ชีวิต วัฒนธรรม สามารถแสดงออกทางดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและ
ภาพยนตร์ บางครั้งอาจว่าด้วยการบริโภค ความสัมพันธ์ทางสังคม แนวทางการปฏิบัติ การหลอม
รวมอยู่ด้วยกัน
ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงามคือการสร้างสรรค์ เป็นสุนทรียภาพ หรือการ
สร้ า งอารมณ์ ต่าง ๆ โดยศิล ปะจะรวมไปถึงงานในรู ปแบบต่า ง ๆ ไม่ ว่า จะเป็น งานเขีย น บทกวี
การเต้นรา การแสดง ดนตรี งานประติมากรรม ภาพวาด – ภาพเขียน ที่นับเป็นศาสตร์ที่มีประวัติมา
อย่างยาวนาน ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้น
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สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารการปฏิบัติงาน และการทางานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการทางานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ
การส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถสาหรับการเรียนรู้ดิจิทัล แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ ใช้ (Use)
หมายถึ ง ความคล่ อ งแคล่ ว ทางเทคนิ ค ที่ จ าเป็ น ในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ อิ น เต อร์ เ น็ ต เข้ า ใจ
(Understand) คือ ความสามารถที่จะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อดิจิทัล สร้ าง
(Create) คือ ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพการเข้าถึง (Access) คือ การเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับ
ศาสตร์ที่เปิดสอน มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา
เดียวกัน (Field of Education) ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง
ที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม
2561)
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือ
เทีย บเท่าขึ้น ไป (เช่น ระดับ จั ง หวัด) หรือรัฐ วิ ส าหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ องค์ ก ารกลางระดั บ ชาติ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน (เช่ น สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารการจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้ง
ภาครั ฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริห ารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพีย งหลั กธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีล ธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ
ถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้2
1) หลั กประสิ ทธิผ ล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภ ารกิจคล้ ายคลึงกันและมีผ ลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของ
ประเทศ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สุ ข ต่อประชาชน โดยการปฏิบั ติราชการจะต้องมียุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อ
มีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และ
ภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึ งการมอบอานาจและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง
1

ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร.)
2
ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance Rating)” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)

ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และ
เพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยก ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุ ขภาพ สถานะของบุ คคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสั ง คม ความเชื่ อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้า นที่
ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หมายถึง สถานที่หรือศูนย์รวมความรู้
บุคคล สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่ให้เข้าไปศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย แหล่งเรียนรู้อาจจะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
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องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอด
จากประสบการณ์หรือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถ
นาไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถนามาปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระทาอยู่
และสามารถนาไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ ได้
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตาแหน่งทางวิช าการที่ประกอบด้ว ย อาจารย์ ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจา หมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตาม
เวลาทาการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548)
สาหรับ อาจารย์ ที่ส ถาบั นจ้ างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้ว ยเงินรายได้ หน่วยงานจะต้องมี
สัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้อง
ระบุ ห น้ าที่ภ าระงานให้ ชัด เจน ไม่น้อ ยกว่าหน้าที่ข องอาจารย์ป ระจาตามที่ กาหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุ
ใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
อาจารย์ประจ าหลักสูต ร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีภ าระหน้าที่ในการบริห าร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติ
ประจ าหลักสูตรนั้ นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลั กสูตรนั้น มีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาเดียวกันได้
หรือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ ประจาอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่
2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ขอให้เสนอโดยดาเนินการเช่นเดียวกั บการ
นาเสนอหลั กสู ตรปรั บ ปรุงเล็ กน้อย โดยนาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติห รือให้ ความ
เห็นชอบ และเสนอให้สานักงานปลัดกระทรวงฯ รับทราบตามแบบฟอร์มที่กาหนด ภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนให้
พิจารณาว่า
- คุ ณ วุ ฒิ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาของหลั ก สู ต รนั้ น หรื อ ไม่ ตามการแบ่ ง สาขาวิ ช าของ
ISCED2013 (UNESCO)
- กรณีมีตาแหน่งวิช าการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทางาน
วิจัยด้วย
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นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558
อาจารย์ ป ระจ า หมายถึ ง บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลั กสู ตรที่เปิ ดสอน ซึ่งมีห น้ าที่ส อนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิช าดังกล่ าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลั กสู ตรที่มี ภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมิน ผล และพัฒ นาหลักสู ตร อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรต้องอยู่ประจาหลั กสู ตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่มีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสู ตร
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
ทั้งนี้หากหลักสูตรใดใช้คาพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิยามอาจารย์ประจาหลักสูตรในตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามความหมายที่ป รากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมิน
ทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รองรับความรู้ความสามารถในการ
ใช้ง านทัก ษะด้า นฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แ วร์ โปรแกรมส าเร็ จรู ป อิน เทอร์ เน็ ต และการจัด การ ระบบ
โครงข่ายระดับพื้นฐาน
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บทที่ 4
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารงานตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จึงกาหนดให้หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สถาบันวิจัย
และพั ฒ นา ส านั กศิล ปะและวัฒ นธรรม ส านักวิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ส านั กงาน
อธิการบดี (กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองบริการการศึกษา และกองคลัง)
ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยผลการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จานวนรวม 3 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ
1. การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน

เกณฑ์พิจารณา
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
(เกณฑ์ที่ดาเนินการให้ หรือนวัตกรรม
มหาวิทยาลัย)
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จานวนเงิน สนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจา
(นับปีงบประมาณ)
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ป ระจ า ร้ อ ยละของผลรวมค่ า น้ าหนั ก ผลงาน
และนักวิจัย
ทางวิชาการจากทุกกลุ่มสาขาวิชาของ
ทั้งมหาวิทยาลัย (นับปีปฏิทิน)
2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ค่าร้อยละของจานวน (ชิ้น) ผลงานวิจัย
ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
หรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า
หรื อ นั ก วิ จั ย ของสถาบั น ที่ ร้ อ ยละ 30
(นับปีปฏิทิน)
3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
(เกณฑ์ที่ดาเนินการให้ การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม
มหาวิทยาลัย)
3.2 จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง ผลรวมของผลการประเมิ นร้ อยละของ
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแผนเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชนของทุกคณะ
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้ องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทา
หน้าที่ในการกากับดูแลการทางานของสถาบันให้ มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้อง
ดาเนินงานผ่านหน่วยงานภายในดังนั้น หน่วยงานภายในต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการ
บริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. ดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสม
และสอดคล้ องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้ านการประกัน
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คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้ วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกสถาบันจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบัน ดังนั้นสถาบันจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิ จ
สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นาไปใช้ใ น
การพัฒนาผู้เรียน ชุมชนนาผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้
ตัวบ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลั ย ต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนว
ทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณ
ของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่
จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส่งเสริมให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม นาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่
นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting
professor)
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
5. มีการดาเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
6. มี ระบบและกลไกการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
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เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

2 คะแนน
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

3 คะแนน
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
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4 คะแนน
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

5 คะแนน
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดชองตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กา รผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาคือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรร
เงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยัง
เป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการ
วิจัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ภายในสถาบันทั้งหมด
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2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน= ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ และสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุน ปีงบประมาณไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่าย
จริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรื อหลั กฐานจากการตกลงร่ว มกันของสถาบันที่ร่ว มโครงการ ให้ แบ่งสัดส่ วนเงินตามหลั กฐานที่
ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจั ย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจาและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
เป็ น ผลงานที่ มี คุณค่ า สมควรส่ งเสริ มให้ มี การเผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ ทั้ งเชิ งวิ ช าการและ
การแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิ จัยหรือบทความทางวิชาการที่
ตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรั บการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม ที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดั บชาติ ว่าจ้ างให้ ด าเนิ น การ ตาราหรื อ หนังสื อที่ ใช้ ในการขอผลงานทางวิ ชาการ และผ่ านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่ว งน้ าหนักของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่
กาหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่ว งน้ าหนักของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่
กาหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยภายในสถาบันทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ และสถาบัน
กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์
0.80
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
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x5

ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
– ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว ได้แก่
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
กรณีศึกษา
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปล
ซอฟต์แวร์
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

หมายเหตุ :
1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือ กให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และ เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้
2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิ ธี การพิจ ารณาแต่ ง ตั้ง บุ คคลให้ ดารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. นับผลงานตามปีปฏิทิน (1 มกราคม -31 ธันวาคม)
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กาหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า
3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์และนักวิจัยได้
พัฒนาความก้าวหน้ าทางวิช าการและการพัฒ นาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ ห รื อนวัตกรรม ดังกล่ าวนั้นสะท้อนถึงความสอดคล้ องกับบริบทของมหาวิทยาลั ย
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
เกณฑ์การประเมิน
การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจานวน (ชิ้น) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่
นาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ชุมชนของมหาวิทยาลัย คิดคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของจานวนชิ้นงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ห รือนวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน
ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนงานวิจัยทั้งหมดในปีที่ประเมิน

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนทีไ่ ด้ =

ร้อยละของจานวนชิน้ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ของสถาบัน
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ : ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.
1. นับจานวนชิ้นงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในปีที่
ประเมินโดยไม่คานึงว่าผลงานวิจัยนั้นเกิดขึ้นในปีใด
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้าได้
ในกรณีต่างชุมชนในปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีการนาไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการ
พัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
3. สาหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกนาไปใช้ประโยชน์ สามารถนาไปใช้
ในการประเมินในปีถัดไป ได้ โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็น
รูปธรรม
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องค์ประกอบที่ 3

การบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความ
ต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน และสั ง คมตามระดั บ ความเชี่ ย วชาญและอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการทางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ
ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพื่อให้ ชุมชนนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น
ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ชุ ม ชนเป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแผนเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการบริการวิชาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกาหนดพื้ นที่เป้าหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น
จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดาริ
2. มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสถาบัน
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง
6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีคณะและสถาบัน เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน
หมายเหตุ :
1. ต่อเนื่อง หมายถึง การดาเนินงานติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
2. ยั่งยืน หมายถึง การดาเนินงานติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพึ่งตนเองได้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

51

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2 จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิ ท ยาลั ย และคณะ มี ก ารก าหนดพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นา และมี ก ารก าหนด
เป้ า หมายการพั ฒ นาไว้ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ การจั ด ท าแผนเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน จึงต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผน รวมถึงมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น สามารถใช้ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มีชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20
สูตรการคานวณ
1. ค านวณค่ า ร้ อ ยละจ านวนกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
จานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

X100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ร้อยละจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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X5

หมายเหตุ :
1. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือองค์การภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็น
เป้าหมายหลักในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒนาขึ้น
อันเป็นผลจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม
และด้านการศึกษา
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สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วยผลการดาเนินงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จานวนรวม 3 องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์พิจารณา
1. การบริหารจัดการ 1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
2. การบริการ
2.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
วิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม
2.2 จ านวนกลุ่ มเป้ าหมายที่ ได้ รั บการ ผลรวมของผลการประเมินร้อยละของ
พัฒนาอย่ างต่ อเนื่องตามแผนเสริมสร้ าง จ านวนชุ มชนเป้ าหมายที่ ได้ รั บการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ
3.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ
และความเป็นไทย

3. ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
(เกณฑ์ที่ดาเนินการ 3.2 ผลลั พ ธ์ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ ผลรวมของผลการประเมินผลลัพธ์
ให้มหาวิทยาลัย)
ความเป็นไทย
ด้านศิ ล ปวัฒ นธรรมและความเป็ น
ไทยของทุกคณะ
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้ องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทา
หน้าที่ในการกากับดูแลการทางานของสถาบันให้ มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่นทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้อง
ดาเนินงานผ่านหน่วยงานภายในดังนั้น หน่วยงานภายในต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการ
บริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. ดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้ องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้ านการประกัน
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คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2

การบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความ
ต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน และสั ง คมตามระดั บ ความเชี่ ย วชาญและอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการทางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ
ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพื่อให้ ชุมชนนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น
ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ชุ ม ชนเป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแผนเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการบริการวิชาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกาหนดพื้ นที่เป้าหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสัง คมตามจุดเน้น
จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดาริ
2. มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสถาบัน
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง
6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีคณะและสถาบัน เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน
หมายเหตุ :
1. ต่อเนื่อง หมายถึง การดาเนินงานติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
2. ยั่งยืน หมายถึง การดาเนินงานติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพึ่งตนเองได้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 2.2
ชนิดตัวบ่งชี้

จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิ ท ยาลั ย และคณะ มี ก ารก าหนดพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นา และมี ก ารก าหนด
เป้ า หมายการพั ฒ นาไว้ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ การจั ด ท าแผนเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน จึงต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ตามแผน รวมถึงมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น สามารถใช้ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มีชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20
สูตรการคานวณ
1. ค านวณค่ า ร้ อ ยละจ านวนกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
จานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

X100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ร้อยละจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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X5

หมายเหตุ :
1. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือองค์การภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็น
เป้าหมายหลักในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒนาขึ้น
อันเป็นผลจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุ มชน หมายถึง แผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 3

ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน มีการดาเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรีย นการสอน หรือการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ ซึ่งนาไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ของไทยและต่ า งประเทศ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ข องการจั ด การด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน
ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลั ย มีน โยบาย แผนงาน โครงสร้ าง และการบริห ารจัด การด้า นการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มหาวิทยาลัยมีการกาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกาหนดตัว ชี้วัด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตาม
แผน
3. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย
หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนาไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม
4. มหาวิทยาลัยมีการกากับติดตามให้มีการดาเนินงาน และประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
6. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยต่อสาธารณชน
7. มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานสร้างแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบ หรือองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่
8. มหาวิทยาลัยกาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 -8 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทย

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิ ดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เกณฑ์มาตรฐาน
จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม หรือนาไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุ มชน สังคม และ
ประเทศชาติ มีการจัดทาฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒธรรม ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6
เรื่อง
เกณฑ์การประเมิน
มีการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
คะแนน 1
จานวนองค์
ความรู้
2 เรื่อง

คะแนน 2
จานวนองค์
ความรู้
3 เรื่อง

คะแนน 3
จานวนองค์
ความรู้
4 เรื่อง

คะแนน 4
จานวนองค์
ความรู้
5 เรื่อง

คะแนน 5
จานวนองค์
ความรู้
6 เรื่อง

หมายเหตุ : ต้องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ่น
นั้นอย่างเป็นระบบ
1. เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยผลการดาเนินงานของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จานวนรวม
2 องค์ประกอบ 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ
1. การบริหาร
จัดการ
2. การบริการ
วิชาการ

ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
2.1 ระบบและกลไกการบริ ก าร
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน
และสังคม
2.2 จ านวนกลุ่ มเป้าหมายที่ ได้รั บการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
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เกณฑ์พิจารณา
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

ผลรวมของผลการประเมินร้อยละของ
จ านวนชุ มชนเป้ าหมายที่ ได้ รั บการ
พั ฒนาอย่ างต่ อเ นื่ องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้ องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทา
หน้าที่ในการกากับดูแลการทางานของสถาบันให้ มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่นทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้อง
ดาเนินงานผ่านหน่วยงานภายในดังนั้น หน่วยงานภายในต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการ
บริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. ดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้ องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้ านการประกัน
65

คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้ วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2

การบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้ องกับบริบท ปัญหาและความ
ต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน และสั ง คมตามระดั บ ความเชี่ ย วชาญและอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการทางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ
ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพื่อให้ ชุมชนนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่ างเป็นรูปธรรม
เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น
ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ชุ ม ชนเป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแผนเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการบริการวิชาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกาหนดพื้ นที่เป้าหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น
จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดาริ
2. มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสถาบัน
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง
6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีคณะและสถาบัน เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน
หมายเหตุ :
1. ต่อเนื่อง หมายถึง การดาเนินงานติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
2. ยั่งยืน หมายถึง การดาเนินงานติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพึ่งตนเองได้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 2.2
ชนิดตัวบ่งชี้

จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิ ท ยาลั ย และคณะ มี ก ารก าหนดพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นา และมี ก ารก าหนด
เป้ า หมายการพั ฒ นาไว้ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ การจั ด ท าแผนเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน จึงต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผน รวมถึงมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น สามารถใช้ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มีชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20
สูตรการคานวณ
1. ค านวณค่ า ร้ อ ยละจ านวนกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
จานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

X100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ร้อยละจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หมายเหตุ :
1. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือองค์การภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็น
เป้าหมายหลักในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่ วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒนาขึ้น
อันเป็นผลจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านการศึกษา
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สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี ประกอบด้วยผลการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี (กองกลาง
กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองบริการการศึกษา กองคลัง) และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่
ดาเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จานวนรวม 3 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ
1. การบริหารจัดการ
(เกณฑ์ที่ดาเนินการให้
มหาวิทยาลัย)

(เกณฑ์ที่ดาเนินการให้
มหาวิทยาลัย)

2. การเงินและ
งบประมาณ
(เกณฑ์ที่ดาเนินการให้
มหาวิทยาลัย)
3. กระบวนการพัฒนา
แผน
(เกณฑ์ที่ดาเนินการให้
มหาวิทยาลัย)

ตัวบ่งชี้
1.1 การบริการของสานักเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน
1.2 ระบบและกลไกการบริก าร
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.3 ระบบและกลไกการรั บ
นักศึกษาและการบริการนักศึกษา
1.4 การบริ ก ารนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.6 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทางาน
1.7 ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ

เกณฑ์พิจารณา
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

3.1 กระบวนการพัฒนาแผน

เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
(สานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา ดาเนินการ)
2.1 ระบบและกลไกการเงินและ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
งบประมาณ
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้ องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทา
หน้าที่ในการกากับดูแลการทางานของสถาบั นให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่นทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้อง
ดาเนินงานผ่านหน่วยงานภายในดังนั้น หน่วยงานภายในต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการ
บริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. ดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้ องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้ านการประกัน
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คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้ วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการบริการด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั นอุดมศึกษาควรจั ด เตรียมสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
มีระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ การซ่อมบารุงลิฟต์
มีร ะบบและอุป กรณ์ ป้ องกัน อัค คีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้ อ ง
มีร ะบบดูแลด้านคุณภาพชีวิต อย่ างน้อยในเรื่องโรงอาหาร ห้ องพยาบาล และการอานวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพดังกล่าว ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย
โดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์
บุคลากร และผู้รับบริการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการความสาเร็จของการปฏิบัติ / ดาเนินงาน
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการ ทุกข้อ
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา และการบริการนักศึกษา
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ รั บ เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานของความส าเร็ จ
จึงจาเป็นต้องมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา มีนโยบาย แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาและนาไปสู่
การปฏิบั ติตามระบบมีผู้ รั บ ผิ ดชอบในการจัดทาแผนการรับนัก ศึกษา การกาหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคล้ องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกาหนดเกณฑ์ ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมี
ความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้ องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้
ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย
และจิ ต ความมุ่ งมั่น ที่จ ะเรี ย น และมีเวลาเรี ยนเพีย งพอ เพื่อให้ ส ามารถส าเร็จการศึกษาได้ ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และในการให้บริการนักศึกษา สถาบันต้องมีระบบและกลไกการบริการ
การศึกษา กาหนดผู้รับผิดชอบในการให้บริการ มีการให้บริการในการรับ คาร้องต่างๆ การให้บริการ
สารสนเทศและให้คาปรึกษา แนะแนวทางด้านงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ
การจัดระบบและข้อมูลสถิติทะเบียนนั กศึกษา การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น อย่างน้อย
ในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินงานรับนักศึกษาและมีระบบและกลไกการดาเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงาน
2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการ
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบ่งชี้

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คาปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็น
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จั ดบริ การให้ คาปรึ กษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิ ต และการเข้ าสู่ อาชี พแก่นัก ศึกษาใน
สถาบัน
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า (ควรเป็น Up Skill)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
กิจ กรรมนั กศึก ษา หมายถึง กิจ กรรมเสริ มหลั กสู ตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์ก าร
นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หมายเหตุ : การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ หมายถึง นักศึกษาต้องเป็น ผู้
เรียนรู้ ผู้สร้างนวัตกรรม และเป็นพลเมืองเข้มแข็ง
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ตัวบ่งชี้ 1.6
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกส่งเสริมให้คณะมี หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การพั ฒ นาผู้ เรี ย นแบบบู ร ณาการกั บการทางาน เพื่ อให้ มี คุณ ลั กษณะอัน พึง ประสงค์ ตอบสนอง
ยุ ทธศาสตร์ ช าติและความต้องการ ที่ห ลากหลายของประเทศ ทั้ ง ในด้านเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกส่งเสริมให้คณะมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ
บูรณาการกับการทางาน
2. มหาวิทยาลัยมีการกากับ ติดตามให้ทุกคณะดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มหาวิทยาลัยมีการกากับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ที่กาหนด
4. มหาวิทยาลัยมีการนาผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1
5. มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามข้อ 1
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 1.7

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
คณะ และหน่วยงานในสถาบัน โดยมีการดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกากับติ ดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4. น าผลการประเมิน คุณภาพหลักสู ตรและคณะที่ผ่ านการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
5. น าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจากสภาสถาบั น มาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและการ
ดาเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2

การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหา และจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมี
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผน
กลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนิ นการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน
ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันได้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ การวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคง ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล การใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงิน ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 - 3 ข้อ
4 - 5 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการพัฒนาแผน
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สั ง คม และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในการด าเนิ น พั น ธกิ จ หลั ก สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
จ าเป็ น ต้องมีก ารก าหนดทิ ศทางการพัฒ นาและการดาเนิน ของสถาบั น เองให้ ส ถาบัน ดาเนิน การ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น
สถาบั นต้องกาหนดวิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ ตลอดจนมีการพัฒ นาแผนกลยุทธ์และดาเนินงานเพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบัน
แล้ว จะต้องคานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของชาติ รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม

81

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญา หรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนการพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ
ด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อย ปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อ เสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 - 3 ข้อ
4 - 5 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 - 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

บทที่ 5
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง
ให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่่าที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น
จุดเด่น หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้ว ย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล เพื่อน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณ ภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในดังกล่ า วอย่างน้อยต้องครอบคลุ มระดั บหลั กสู ตร ระดับหน่ว ยงานตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต้องควบคุมให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็น
ระยะ ๆ โดยที่มีกลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/บริหาร/ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมิน ผลการด่าเนินงานตามระบบประกัน
คุ ณ ภาพดั ง กล่ า ว เพื่ อ น่ า ไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาในปี ถั ด ไป โดยหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
จะด่าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่ า งน้ อ ยหนึ่ งครั้ ง ในทุ ก สามปี และแจ้ งผลให้ ส ถานศึ กษาทราบ รวมทั้ ง เปิด เผยผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะกรรมการจัดท่ามาตรฐานการศึกษาของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท่าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ได้ก่าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
ส่ ว นระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น ที่
คณะกรรมการจัดท่ามาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจัดท่าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับ
การประกั น คุ ณภาพภายนอกของส่ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา ตามที่ค ณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาก่าหนด
การสรุ ป ผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หน่ ว ยงานตามโครงสร้ า งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีรายละเอียดดังนี้
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยผลการด่าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด่าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จ่านวนรวม 3 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (เกณฑ์ที่ด่าเนินการให้มหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (เกณฑ์ที่ด่าเนินการให้มหาวิทยาลัย)

ตารางที่ 5.1 องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตาม
องค์ประกอบ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

1
2
3
รวม

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

1
4
2

-

1.1
2.1
3.1

2.2,2.3,2.4
3.2

7

-

3

4

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่
1-3

องค์ประกอบที่

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51-2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การด่าเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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2. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
2.1 ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ยผลการด่ า เนิ น งานของส่ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรม และเพิ่มเติ มตัว บ่ งชี้ที่ ด่ าเนิน การในระดับ มหาวิทยาลั ย จ่านวนรวม 3 องค์ประกอบ
5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 2 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (เกณฑ์ที่ด่าเนินการให้มหาวิทยาลัย)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตารางที่ 5.2 องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตาม
องค์ประกอบ ของส่านักศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

1
2
3
รวม

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

1
2
2

-

1.1
2.1
3.1

2.2
3.2

5

-

3

2

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่
1-3

องค์ประกอบที่

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51-2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การด่าเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
3. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยผลการด่าเนินงานของส่านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด่าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จ่านวน
รวม 2 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 2 การบริการวิชาการ
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ตารางที่ 5.3 องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตาม
องค์ประกอบ ของส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

1
2
รวม

คะแนน
ผ่าน
คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่
1-2

องค์ประกอบที่

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

1
2

-

1.1
3.1

3.2

3

-

2

1

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51-2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การด่าเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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4. สานักงานอธิการบดี
4.1 สานักงานอธิ การบดี ประกอบด้วยผลการด่าเนินงานของส่ านักงานอธิการบดี และ
เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด่าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จ่านวนรวม 3 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ (เกณฑ์ที่ด่าเนินการให้มหาวิทยาลัย)
องค์ประกอบที่ 2 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการพัฒนาแผน
ตารางที่ 5.4 องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตาม
องค์ประกอบของส่านักงานอธิการบดี
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

1
2
3
รวม

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

7
1
1

-

1.1-1.7
2.1
3.1

-

9

-

9

-

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่
1-3

องค์ประกอบที่

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51-2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การด่าเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ระดั บสถาบัน ประกอบด้ว ย ผลการดาเนินงานระดับหลั กสู ตร ระดับคณะ และเพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับสถาบัน จานวน 20 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตารางที่ 6.1 จาแนกตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินตามองค์ประกอบ ระดับสถาบัน
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ประเภทตัวบ่งชี้
เกณฑ์พิจารณา
1. การผลิต 1.1 ผลการบริ ห ารจัดการหลั กสู ตร
ผลลัพธ์
ค่าเฉลี่ ยผลประเมิน ทุก หลั กสู ตรที่
บัณฑิต
โดยรวม
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
1.2 อาจารย์ ป ระจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ ปัจจัยนาเข้า ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีตาแหน่ง ปัจจัยนาเข้า ร้อยละของอาจารย์ ที่มีตาแหน่งทาง
ทางวิชาการ
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
ตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
1.6 การส่ งเสริ มสมรรถนะและทั กษะ กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
การใช้ภาษาอังกฤษ
1.7 การส่ งเสริ มสมรรถนะและทั กษะ กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
ด้านดิจิทัล
1.8 ร้ อยละของหลั ก สู ต รที่ นัก ศึก ษามี
ผลลัพธ์
ผลรวมของผลการประเมิ น ร้ อ ยละ
ส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ของหลักสูตรที่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
มี ส่ ว นร่ ว มในสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
ของทุกคณะ
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิ จั ย งาน กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
2.2 เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงาน ปัจจัยนาเข้า จ านวนเงิ นสนั บสนุ นงานวิ จั ยและงาน
สร้างสรรค์
สร้ างสรรค์ ต่ ออาจารย์ ประจ า (นั บ
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องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ประเภทตัวบ่งชี้

2.3 ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

ผลลัพธ์

2.4 ผลงานวิจั ย งานสร้ างสรรค์ หรื อ
นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

ผลลัพธ์

เกณฑ์พิจารณา
ปีงบประมาณ)
ร้อยละของผลรวมค่าน้าหนักผลงาน
ทางวิ ช าการจากทุ ก กลุ่ ม สาขาวิ ช า
ของทั้งมหาวิทยาลัย (นับปีปฏิทิน)
ค่ า ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น ( ชิ้ น )
ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ต่ อ
อาจารย์ ป ระจ าหรื อ นั ก วิ จั ย ของ
สถาบันที่ร้อยละ 30

3. การบริการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
วิชาการ
เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน และ
สังคม
3.2 จ านวนกลุ่ มเป้ าหมายที่ ได้ รั บการ
ผลลัพธ์
ผลรวมของผลการประเมินร้อยละของ
พัฒนาอย่ างต่อเนื่ องตามแผนเสริมสร้าง
จ านวนชุ มชนเป้ าหมายที่ ได้ รั บการ
ความสัมพันธ์กับชุมชน
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนของทุกคณะ
4.
4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
และความเป็น 4.2 ผลลั พ ธ์ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ผลลัพธ์
ผลรวมของผลการประเมิน ผลลั พ ธ์
ไทย
ความเป็นไทย
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป็ น
ไทยของทุกคณะ
5. การบริหาร 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
จัดการ
การทางาน
5.2 การบริ ห ารของสถาบั น เพื่ อ การ กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
กากับ ติดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจกลุ่ ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน
5.3 ผลการบริหารงานของคณะ
ผลลัพธ์
คะแนนเฉลี่ ย ของผลการประเมิ น
ระดับคณะทุกคณะ
5.4 ระบบก ากั บ การประกั น คุ ณ ภาพ กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
หลักสูตรและคณะ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
1.1 บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่ศึกษา สร้างสัมมาอาชีพ
เพื่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ม = มืออาชีพ)
1.2 ผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม (ท = ทันสมัย)
1.3 ผู้ เรีย นเป็ น พลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้ าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง
รู้คุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น จิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ (ร = รักษ์ท้องถิ่น)
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันมีผลงานการวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสินทรัพย์ทางปัญญา ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของส่วนราชการภายใน
สถาบั น โดยเชื่อมโยงกับ สภาพเศรษฐกิจสั งคม ศิล ปวัฒธรรม สิ่งแวดล้ อมโดยการมีส่ วนร่ว มของ
อาจารย์ นักศึกษา ชุมชนหรือเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการด้วย
ความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง
บู ร ณาการกับ พัน ธกิจ อื่น ๆ เพื่อให้ ชุมชนนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบ
เชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
สถาบันมีการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามศักยภาพและอัตลักษณ์
ของสถาบัน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งจะนาไปสู่การสืบ
สานการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย จะทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชนสังคม
และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
ความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
5.2 สถาบั นมีการบริห ารงานตามพันธกิจและวิสั ยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนการบริหาร
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คานึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้
5.3 สถาบันมีระบบการประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกากับให้การจัด
การศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจ เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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