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บุคคลจำจะต้องค่อย ๆ เรียนรูใ้ ห้เพิม่ พูนขึน้ มาตามลำดับ ให้ความรูท้ เ่ี พิม่ พูนขึน้ นัน้ เป็นรากฐานรองรับความรูท้ ส่ี งู ขึน้ ลึกซึง้
กว้างขวางขึน้ ต่อ ๆ ไป
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
30 มิถนุ ายน 2519
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QA NEWS ฉบับนีเ้ สนอตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ของ สกอ. อีกจำนวน 4 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ทท่ี ำหน้าที่
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
เป็นตัวบ่งชีเ้ ฉพาะสำหรับสถาบันทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตและวิจยั โดยพิจารณาจากจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ทีท่ ำหน้าทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาในหลักสูตรของสถาบัน เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทัง้ หมดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คิดเทียบเป็นร้อยละ โดยนับเฉพาะอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 50 - ร้อยละ 69

คะแนน 2
ร้อยละ 70 - ร้อยละ 89

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วยตัวบ่งชีจ้ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.11 มีการจัดบริการแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
เป็นการพิจารณาความครบถ้วนของบริการที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งสถาบันต้องให้บริการแก่นักศึกษา
ในกิจกรรมต่อไปนีเ้ ป็นอย่างน้อย 1) การบริการสิง่ อำนวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการเรียน 2) การบริการด้านกายภาพทีส่ ง่ เสริมคุณภาพ
ชีวติ ของนักศึกษา 3) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 4) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ นักศึกษา
และศิษย์เก่า และ 5) การจัดโครงการเพือ่ พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาปีที่ 1
2. มีการจัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
5. มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เรื่องข้างต้นเป็นประจำทุกปี
8. นำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการไม่ครบ 7 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดำเนินการ 7 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดำเนินการครบทุกข้อ

ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค์
ตัวบ่งชี้นี้ต้องการให้มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่ดำเนินการโดยทั้งสถาบันและโดยองค์การนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการส่งเสริมให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบถ้วนทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการใน
5 ประเภท ดังนี้ 1) กิจกรรมวิชาการ 2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
4) กิจกรรมนันทนาการ 5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่จัดโดยสถาบัน และองค์การนักศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา
4. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดำเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก
มีการดำเนินการ 3 ข้อแรก
มีการดำเนินการครบทุกข้อ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
องค์ประกอบที่ 4 มีตวั บ่งชีจ้ ำนวน 5 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
พิจารณาจากการทีส่ ถาบันมีการบริหารจัดการงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานทีเ่ ป็นระบบ
และมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดทำระบบบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ
2. มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย
5. มีระบบสร้างขวัญและกำลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดำเนินการไม่ครบ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ 3 - 4 ข้อ
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มีการดำเนินการอย่างน้อย 5 ข้อ
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