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QA NEWS ฉบับที่แล้วได้เสนอมาตรฐาน และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2 ของสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ไปแล้วจำนวน 3 มาตรฐาน ฉบับนีข้ อนำมาตรฐานทีเ่ หลือมาเสนออีก 4
มาตรฐาน

4. มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรกั ษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ศลิ ปะและ
วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาไทย ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อันเป็นมรดกไทย
และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจยั และการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้ การสร้างสรรค์และส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญา
ไทยให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนา
ไปสูส่ ากล
ตัวบ่งชี้
4.1 จำนวนกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษา
4.2 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และ
สร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษา
ตัวบ่งชีเ้ ฉพาะ
4.3 มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้าง
มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม
4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม

5. มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอก
สถาบัน และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ตามหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี เน้นการกระจายอำนาจ กำกับด้วยนโยบาย การวางแผน
ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและ
ดำเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง การนำระบบสารสนเทศมาใช้
ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร โดยมุ่งสร้าง
ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ รวมทั ้ ง การสร้ า งเสถี ย รภาพ
ทางการเงิน การใช้เงินอย่างคุม้ ค่า มีอสิ ระ คล่องตัว โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้

ตัวบ่งชี้
5.1 การบริหารและการพัฒนาสถาบันสูอ่ งค์การเรียนรู้
5.1.1 สภาสถาบัน และผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ทข่ี บั เคลือ่ น
พันธกิจ และสามารถสะท้อนถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
นำไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ โปร่งใส และตรวจสอบได้
รวมทั ้ ง มี ค วามสามารถในการผลั ก ดั น สถาบั น ให้ ส ามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
5.1.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัย
ผลการประเมินจากภายในและภายนอก
5.1.3 มี ก ารกำหนดแผนกลยุ ท ธ์ ท ี ่ เ ชื ่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ
5.1.4 การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
ร่วมกัน
5.2 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพือ่ การบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจยั
5.5 ศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ
5.5.1 สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรต่ อ จำนวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา
เทียบเท่า
5.5.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า
5.5.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิตอ่ รายรับทัง้ หมด
5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำทีเ่ ข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือ
นำเสนอผลงานวิชาการ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
5.5 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทง้ั ในประเทศ
และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ
5.6 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรประจำสายสนั บ สนุ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ
การพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
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6. มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที ่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ/
ความสนใจของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการสอนและอุปกรณ์
การสอนที่หลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง และมีการใช้ประโยชน์ผลการประเมินในการพัฒนา
ผูเ้ รียน การระดมทรัพยากรทัง้ ด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร
สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือจาก
แหล่งต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวบ่งชี้
6.1 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานต่อหลักสูตรทัง้ หมด
6.2 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์
ประจำ
6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
6.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำทีด่ ำรงตำแหน่งวิชาการ
6.5 ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (Professional
Ethics)
6.6 ประสิทธิผลของการเรียนรู้
6.6.1 กระบวนการเรี ย นรู ้ ท ี ่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ
โดยเฉพาะการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั แิ ละประสบการณ์จริง
6.6.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การสอนของอาจารย์ และสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
6.7 ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษา
6.8 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์
และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา

7. มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อนำไปสู่
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา และสามารถ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้
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ตัวบ่งชี้
7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อ
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรฐาน และตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. QA NEWS จะนำมาเสนอต่อไป
หรือติดตามได้จากเว็บไซต์ของ สมศ. http://www.onesqa.or.th/
th/home/index.php หรือเว็บไซต์ของศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา สจพ. http://www.qa.kmitnb.ac.th/

  
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
ตามทีส่ ถาบันได้แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน เพือ่ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันรอบปีการศึกษา 2547 คณะกรรมการได้กำหนดเข้าพบ
ผู้บริหารของสถาบันเพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และซักถาม
ข้อมูลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 และกำหนดเข้าเยี่ยมชม
หน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และเดือน
มิถนุ ายน 2549

สมศ. กำหนดเข้าประเมินสถาบัน รอบที่ 2
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพิม่ เติม พ.ศ. 2549 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 49 กำหนดให้สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ
สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันการศึกษาทุกแห่ง
อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ในทุก 5 ปี นับแต่การประเมินครัง้ สุดท้าย
ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสอง
เป็นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา (พ.ศ. 25492553) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 นี้ สมศ. จะเข้าประเมิน
ในระหว่างเดือนเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่ สมศ. จะเข้าประเมินคุณภาพภายนอก
จำนวน 74 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมิน
ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2547 ซึง่ สถาบันเป็นหนึง่ ในจำนวนสถาบัน
อุดมศึกษาที่จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีนี้
เนือ่ งจากสถาบันได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกในปีการศึกษา
2544 (สมศ. เข้าประเมินจริงเมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2546)
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