ความรูเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
------------การเลือกกลุมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดใหมหาวิทยาลัยเลือกกลุมสถาบัน เพือ่ สรางระบบกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพนื้ ที่บริการและจุดเนนระดับการศึกษาที่ตา งกัน รวมทั้งมีพนั ธกิจและบทบาทในการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตามความหลากหลาย ดังนัน้ สกอ. ไดกําหนดกลุมสถาบัน 4 กลุม จากผลการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 วาระที่ 4.9 เรื่องการเลือกกลุม สถาบันของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา
2553 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเลือกกลุมสถาบันของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2553 โดยเลือกกลุม ข. สถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541
องคประกอบคุณภาพ 13 องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบันโดยการมีสว นรวมของบุคลากรในสถาบันและไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชือ่ มโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัตสิ ถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครอบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบ ริหารเพือ่
พิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบตั ิการ
ประจําป
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพือ่ การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีทหี่ ลักสูตรใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพทีเ่ กี่ยวของดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดาํ เนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กาํ หนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
5. หลักสูตรที่ดาํ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
6. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดกากร
ศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาํ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
หมายเหตุ : 1. การนับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มนี ักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการ
ประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัตใิ หเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับ
รวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัตใิ หปดดําเนินการแลว
2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหมหรือเสนอปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอปด
หลักสูตร และคณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมด
หรือตางชุดก็ได
ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําที่มคี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ
2. แปลงคาการเพิ่มขึน้ ของคารอยละของอาจารยประจํา ทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวา 0-5ต
ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ
1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ
2. แปลงคาการเพิ่มขึน้ ของคารอยละของอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง
0-5
ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแบะบุคลากรสายสนับสนุน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอ มูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กาํ หนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดแี ละสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูแ ละทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรูข องนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
5. มีการใหความรูดา นจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพือ่ ใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครือ่ ง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอนื่ ๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกป

การศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพทีเ่ หมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ
อุปกรณการศึกษา และจุดเชือ่ มตออินเทอรเน็ตในระบบไรสาย
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จาํ เปนอืน่ ๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบ
กําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทัง้ มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภยั ในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกีย่ วของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของ
ผูรับบริการ
ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและขอประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา ตามที่กาํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สง เสริมทักษะการเรียนรูดว ยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน
หรือจากการทําวิจัย
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสว นรวมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูท ี่พฒ
ั นาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจัดการความรูเ พื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีกากรพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใ ชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลหักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใ ชบัณฑิต
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอือ้ ตอการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกบั นักศึกษา
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย
วัดความสําเร็จ

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กาํ หนดในขอ 3
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกีย่ วกับนักศึกษาไดรบั การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคณ
ุ ดานคุณธรรมจริยธรรมโดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาติ
ตัวบงชี้ 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
1. ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจกรรมของตนเองที่มรี ายไดประจําอยูแลว และผูที่ศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร (หักออกทัง้ ตัวตั้งและตัวหาร)
2. บัณฑิตปริญาตรีทสี่ ําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานัน้ ๆ ที่ไดงานทําหรือมีกิจกรรม
ของตนเองที่มรี ายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สาํ เร็จการศึกษา เมือ่ เทียบกับบัญฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานัน้
3. การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได โดยการนับ
จํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหนบั เฉพาะผูที่เปลีย่ นงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานัน้
ตัวบงชี้ 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่
สกอ. ระบุโดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 2)ดานความรู 3)
ดานทักษะทางปญญา 4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภาหรือองคกร
วิชาชีพกําหหนดเพิม่ เติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใ ชบัณฑิต
กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดานตองทํา
การประเมินครบทุกดาน
ตัวบงชี้ 2.11 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพมิ พหรือเผยแพร
ผลงานของผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพของผูสาํ เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูน าํ ทางความคิด ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษการนําเสนอผลงานมีทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการ
และนักวิชาชีพขัน้ สูง
หมายถึง บความวิจยั ของวิทยานิพนธ สารนิพนธที่ตพี ิมพหรือศิลปะนิพนธทเี่ ผยแพร โดยผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม
สามารถนับเปนผลงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธได
ตัวบงชี้ 2.12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพมิ พหรือเผยแพร
เปนปจจัยสําคัญของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีแ่ สดงถึงความเปนผูน าํ ทางความคิด ความสามารถดานการคิดเชิง
วิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพชัน้ สูง
ผลงานของผูสาํ เร็จการศึกษา ไมสามารถนับเปนผลงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธได
ตัวบงชี้ 2.13 การพัฒนาอาจารย
คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพอาจารยเพื่อใหอาจารยติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล
คุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวุฒแิ ละตําแหนงทางวิชาการ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการใหคาํ ปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชวี ิตแกนักศึกษา
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรูแ ละประสบการณใหศษิ ยเกา
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตา่ํ กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอความตองการของนักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มีการสงเสริมใหนกั ศึกษานําความรูดา นการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดาํ เนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิง่ แวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสรางสรรค
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตาม
ระบบที่กาํ หนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดา นจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจยั ฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคาํ ปรึกษา และสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริมงานวิจยั ฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจยั หรหืองานสรางสรรคบนพืน้ ฐานภูมิปญ
 ญาทองถิน่ หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถิน่ และสังคม และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด (เฉพาะกลุม ข และ ค2)
ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยั หรืองานสรางสรรคเพื่อใหเปนองคความรู
ที่คนทัว่ ไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สุสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทนี่ าํ ไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด
ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคตอ จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนบั ตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินทีม่ ีการเซ็นสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณนัน้ ๆ ไมใชจาํ นวนเงินทีเ่ บิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการตกลงรวมกัน
ของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตากหลักฐานที่ปรากฏ กรณีทไี่ มมีหลีกฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย
แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนกั วิจัยเปนผูดาํ เนินการ
ตัวบงชี้ 4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพมิ พหรือเผยแพร
- การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือการจัดแสดง
โขนระหวาง ไทย-ลาว เปนตน
- การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางกับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ที่ไมไดอยูใ นกลุม
อาเซียน)
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สาํ คัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนัน้
สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและวานสรางสรรคทมี่ ีคุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ
และจํานวนผลงานสรางสรรคทเี่ ผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจยั ประจํา
ตัวบงชี้ 4.5 งานวิจัยหรหืองานสรางสรรคทนี่ าํ ไปใชประโยชน
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สาํ คัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนัน้
สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทมี่ ีคุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใชจากกากรเปรียบเทียบจํานวนงานวิจยั หรืองาน
สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทีน่ าํ ไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคทรี่ ะบุไวในโครงการวิจยั และรายงานการวิจัย
โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของบของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ตัวบงชี้ 4.6 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ผลงานวิชาการที่มคี ุณภาพสะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย การปฏิบัติจริงและไดนาํ ไปใชในการ
แกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงั คม
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

1.

มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพือ่ ประกอบการกําหนดทิศทางและการ
จัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูท ี่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสบู ุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสสู าธารณชน
ตัวบงชี้ 5.3 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยูในฐานะทีเ่ ปนทีพ่ ึ่งของชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือ
ทําหนาที่ใด ๆ ที่มผี ลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ การบริการ
วิชาการเปนการบริการที่มคี า ตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูแ ละประสบการณมาใชพฒ
ั นาหรือบูรณาการเขากับการเรียน
การสอนและวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตําวารอยละ 80
3. ชุมชน/องคกรมีผนู าํ หรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนือ่ ง
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ งและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสราง
6. คุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรหือการบริการดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนทีย่ อมรับในระดับชาติ
ตัวบงชี้ 6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนือ่ ง
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ตัวบงชี้ 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนะธรรม
1. การมีสว นรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแตงอยางมีความสุนทรีย

3.
4.
5.

ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาน สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีพนื้ ที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่าํ เสมอ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ไมตา่ํ กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนาํ ของสภาสถาบันและผูบริหาร
1. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่
กําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบคุ ลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแกบคุ ลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรว มงานเพือ่ ใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสว นเสีย
7. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหนวยงาน ประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน และผูบริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
1. มีการกําหนดประเด็นความรูแ ละเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธ
กิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจยั
2. กําหนดบุคลากรกลมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูแ ละทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจยั อยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรูที่กาํ หนดในขอ 1และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กาํ หนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหงเรียนรูอนื่ ๆ ที่เปนแนวปฏิบตั ิที่ดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (tacit knowledge)
และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (explicit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบตั ิงานจริง
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ ชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กาํ หนด
ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
สถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรหือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสีย่ งและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน

-

3.
4.
5.
6.

ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสีย่ งของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ งและจัดลําดับความเสีย่ งทีไ่ ดจากการการวิเคราะหในขอ 2
มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอสภาสถาบันเพือ่ พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรรและการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคา ใชจา ยและวิเคราะหสถานะทางกากรเงินและความมัน่ คงของสถาบันอยาง
ตอเนือ่ ง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑทสี่ ถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและ
การตัดสินใจ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบที่ 10 ผลการพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณ คือ ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม
ตัวบงชี้ 10.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
ตัวบงชี้ 10.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
องคประกอบที่ 11 เอกลักษณของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตัวบงชี้ 11.1 รอยละของวิชาที่มีการสอบ e-Testing ตอวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวบงชี้ 11.2 ระดับความพึงพอใจของผูเขาสอบ e-Testing
ตัวบงชี้ 11.3 การวิจัยสถบัน
องคประกอบที่ 12 การชีน้ ํา ปองกัน หรหือแกปญหาของสังคม
ตัวบงชี้ 12.1 ผลการชีน้ าํ หรือแกปญหาสังคมในดานสิ่งเสพติด
ตัวบงชี้ 12.2 ผลการชีน้ าํ หรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพ

องคประกอบที่ 13 นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ตัวบงชี้ 13.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D) ใหเกิดผลกับผูเรียน

(อางถึงใน : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, โครงการเรื่อง “การเตรียมความพรอมกอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, ปการศึกษา 2553”, สํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา, วันที่ 31 พฤษภาคม 2554)

