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  บทท่ี 1 

 บทนํา 
 

1.1 ท่ีตั้ง  

สํานักวิชาการและประมวลผล ตั้งอยู อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ช้ัน 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ถนนรอยเอ็ด-โพนทอง ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอยเอ็ด 

 

1.2 ประวัติความเปนมา สํานักวิชาการและประมวลผล 

 ในอดีต สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด ไดเปดการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2542  

หนวยงานที่รับผิดชอบงานวิชาการคือ สํานักสงเสริมวิชาการ ตอมาป พ.ศ. 2545 ไดเปลี่ยนโครงสรางการ

บริหารงานใหมจึงเปลี่ยนชื่อจากสํานักสงเสริมวิชาการเปนสํานักสงเสริมการเรียนรู โดยมีหนวยงาน 3 

หนวยงาน คือ ฝายอํานวยการ/เลขานุการ ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน และฝายทะเบียนและ

ประมวลผล  ในป พ.ศ. 2547 ไดเปลี่ยนโครงสรางใหมอีกครั้งเปนงานบริการการศึกษา ซึ่งขึ้นตรงกับคณะ

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยมีหนวยงานยอย 4 หนวยงาน คือ งานอํานวยการและเลขานุการ งาน

แผนการเรียนและตารางเรียน งานวิชาการและหลักสูตร และงานโสตทัศนูปกรณการจัดการเรียนการสอน 

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2552 เปลี่ยนเปนช่ือ สํานักวิชาการและประมวลผล  ซึ่งมีหนวยงานยอยอยู 4 

กลุมงาน คือ กลุมงานอํานวยการ กลุมงานบริการวิชาการ กลุมงานทะเบียนประวัติ และกลุมงาน

ประมวลผลการศึกษา โดยมีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสงเสริม

การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีตอการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 ป พ.ศ. 2556 ไดเปลี่ยนโครงสรางใหม เพิ่มเปน 5 กลุมงาน ดังนี้ กลุมงานอํานวยการ กลุมงาน

หลักสูตรและการสอน กลุมงานทะเบียนนักศึกษา กลุมงานประมวลผลการศึกษา และกลุมงานแนะแนว

การศึกษาตอ  

 

1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค  

 

 1.3.1 ปรัชญา 

วิชาการกาวหนา นําพาคุณธรรม เลิศล้ําบริการ สืบสานปรัชญามหาวิทยาลัย 

 

1.3.2 วิสัยทัศน 

มุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ ประสานงานและบรกิารดวยเทคโนโลยสีูความเปนเลิศ 

 

1.3.3 พันธกิจ 

สํานักวิชาการและประมวลผล ไดดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจ โดยไดปฏิบัติภารกิจที่ 
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สําคัญ ดังนี้ 

1. เสรมิสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนือ่ง 

2. สงเสรมิการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหขอมูลนักศกึษา การบริการวิชาการแกนักศึกษา  

คณาจารยและสังคมที่ถูกตอง 

3. สงเสรมิการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลายเพือ่มุงเนนพัฒนาและเสรมิสราง 

คุณลักษณะความเปนมนุษยและพลเมอืงที่ด ี

4. ใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสงัคม หลากหลายรูปแบบอยางตอเนือ่ง 

เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาทองถิ่น 

5. วางแผนและพฒันาระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนื่อง 

6. เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักอยางตอเนื่อง 

 

1.3.4 วัตถุประสงค 

สํานักวิชาการและประมวลผล มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังนี้ 

1. เพื่อสนบัสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู คูคุณธรรม สอดคลองกับปรัชญามหาวิทยาลัย 

2. เพื่อประสานงานและดําเนินการดาน งานทะเบียน งานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

และการรับสมัครนักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการใหบริการวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและ 

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางรวดเร็ว ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 

4. เพื่อรวบรวมระเบียบขอบงัคับ งานทะเบียน งานหลักสูตร และการจัดแผนการเรียนที่ถูกตอง 

ไดมาตรฐาน 
 

 1.3.5 นโยบาย 

   สํานักวิชาการและประมวลผล มีนโยบายหลกัดังนี ้

1. มีระบบการสงเสริมการใหบริการประจําสํานักวิชาการและประมวลผลที่ทันสมัย 

 2. มีการพฒันาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

 3. บุคลากรมีภาระงานและระบบการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเชี่ยวชาญ 

 4. มีการนําเสนอขอมลูขาวสาร เผยแพรตอสงัคมทัง้ภายในและภายนอก 
 

1.3.6 เปาหมาย 

   สํานักวิชาการและประมวลผลไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาหนวยงานในดานตาง ๆ ขึ้น ดังนี้ 
 

 1. ดานบุคลากร 

    1.1  มีบุคลากรทีม่ีความรู ความสามารถ กลาคิด กลาตัดสินใจ และมีใจรักในงานบริการ 
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   1.2  มีบุคลากรเพิ่มขึ้นตามจํานวนนักศึกษาและภาระงานที่เพิ่มขึ้น 

    1.3 บุคลากรมปีระสบการณในการปฏิบัตงิานมากขึ้น ทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 

ในการทํางาน 

     1.4 บุคลากรในหนวยงานมีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมกบัการไดรับคัดเลือกเขารับการบรรจุแตงตัง้

เปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการและตองไดรบัความเห็นชอบจากผูบริหารมหาวิทยาลัย 

     1.5 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยมีการศกึษาดูงาน การเขารวมการฝกอบรม 

การศึกษาตอและการเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 2. ดานระบบการสงเสริมการใหบริการ 

     2.1  มีระบบออนไลนที่ทันสมัยและมีตูตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษากระจายอยูในอาคาร

เรียนทกุหลัง 

      2.2 มีระบบการใหบริการแบบ One Stop Service ของหนวยงาน 

      2.3 มีแผนผังการปฏิบัติงานทีเ่ปนมาตรฐานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดงตอประชาคมได

รับทราบ 

      2.4 มีสถาบันจัดการความรูของสํานัก 
 

 3. ดานภาระหนาที่ 

      3.1 บุคลากรประจําสํานกัมีภาระงานทีเ่หมาะสมกับคุณลักษณะของตนเองเพื่อใหไดงานที่ม ี

ประสิทธิภาพ 

      3.2 บุคลากรประจําสํานกัมีแผนการปฏิบัติงานและคูมือการปฏิบัตงิานของตนเองเปน 

ลายลักษณอกัษรเพื่อสงเสรมิการประกันคุณภาพของหนวยงาน       

     3.3 บุคลากรมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกปงบประมาณ 
 

 4. ดานโครงสรางการบริหารงาน 

สํานักวิชาการและประมวลผลมีโครงสรางการบรหิารจัดการชัดเจน ซึ่งแตละงานจะม ี

หัวหนางานเปนผูตรวจสอบและใหคําปรกึษาพรอมทั้งชวยแกไขปญหาที่อาจเกิดจากงานที่ตนเองไดรับ

มอบหมาย และมผีูรับผิดชอบในการปฏิบัตงิานอยางชัดเจน 
 

  5.  ดานกายภาพ 

 สํานักวิชาการและประมวลผล  มีสถานที่ตั้งเอื้อตอการใหบรกิารแกนักศึกษา คณาจารย 

และบุคคลทั่วไป  และมีระบบมาตรฐานในการใหบรกิารที่ด ี
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1.4 โครงสรางองคกร (เดิม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา 

ผศ.ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ 

ดร.เกรียงศักดิ์  ศรสีมบัต ิ

โครงสรางองคกรสํานักวิชาการและประมวลผล 

ภาพที่ 1 แสดง โครงสรางองคกรสํานักวิชาการ 

และประมวลผล 

ดร.ปริ่มมาลา  ขําคมเขตต 

ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล 

กลุมงานอํานวยการ กลุมงานบริการวิชาการ กลุมงานประมวลผลการศึกษา กลุมงานทะเบยีนประวัต ิ

นางนวลละออง   กันแกว นางสุภาวด ี  ศรีลยั 

นางสาวสุกญัญา แพงโพนทอง 

 

นางสาวรัชนี   ประเสริฐสังข 

นางสาวจินตนา   โพธิช์ัย 

นายนาครินทร   โพธิช์ัย 

นายประเสริฐ   สุทธิประภา 

นางเนาวะพา  อนารัตน 
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1.5 โครงสรางการบริหารสํานักวิชาการและประมวลผล (เดิม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดง โครงสรางการบรหิารสํานักวิชาการ 

และประมวลผล 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สํานักวิชาการและประมวลผล 

  กลุมงานอํานวยการ 

- งานแนะแนวประชาสมัพันธการรบัสมคัร 

- งานแผนพบั/โปสเตอร/เอกสารตางๆ เกีย่วกับการ   

   ประชาสัมพันธ 

- งานจัดรายการวิทยุของมหาวิทยาลัย 

- งานนิทรรศการหรือประชาสัมพนัธอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

- งานรับสมคัรนักศึกษา 

- งานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม 

- งานประชาสัมพันธหนวยงาน 

- งานธุรการ/สารบรรณ 

- งานการเงินและพัสด ุ

- งานประกันคุณภาพ 

- งานประชุมสํานัก 

- งานเตรียมเอกสาร เบิก จาย คาสอนภาค กศ.ปช. 

- งานรับผลการเรียนและตรวจสอบความถูกตอง 

- งานดําเนินการสรุปผลการเรยีนที่ผานการตรวจสอบ  

  กลุมงานประมวลผลการศึกษา 

- งานรับผลการเรียนของนกัศึกษาที่ผานการอนุมัต ิ

- งานบันทึกผลการเรียน 

- งานแกไขผลการเรียน 

- งานบันทึกผลการเรียนเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิต 

- งานติดตามรายวิชาท่ีไมไดสงผลการเรียน 

- งานดําเนนิการเทียบโอน 

- งานดําเนนิการแจงผลการเรียนถึงผูปกครองนักศึกษาภาคปกต ิ

- งานจัดทํารายชื่อบณัฑติ 

- งานดําเนนิการและประสานนกัศกึษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

- งานตรวจสอบสําเร็จการศึกษา 

- งานบัญชีรายช่ือผูศึกษาครบหลักสูตรเพื่อเสนอพิจารณา   

   อนุมัติสําเร็จการศกึษา 

- งานสถิติผูสําเร็จการศกึษา 

- งานสถิติบัณฑติที่รับพระราชทานปรญิญา 

- งานหลักฐานการศึกษา 

- งานวิเคราะหและออกแบบระบบ 

- งานระบบสารสนเทศสํานกั 

  กลุมงานทะเบียนประวัต ิ
- งานบันทึกและแกไขประวัตินักศึกษา 
- งานทะเบียนรายชื่อนักศึกษาและสถิต ิ
- งานจัดเก็บขอมูลและประวัตินักศึกษา 
- งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
- งานตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา

และแจงอาจารยที่ปรึกษารับทราบ 
- งานคํารอง 

- งานดําเนินการเกีย่วกับการไมมีสทิธิ์สอบปลาย

ภาคเรยีน 
- งานสถิติจํานวนนักศึกษา 

 

  กลุมงานบริการวิชาการ 

- งานตารางเรียน-สอน และตารางสอบ 

- งานบันทึกขอมูลอาจารยผูสอน/อาจารยท่ีปรึกษา 

- งานปฏิทินการเรียนการสอน 

- งานกําหนดรายวิชาเรียนนักศึกษาที่เปดสอนแตละภาคเรียน 

- งานเตรียมรายวิชานกัศกึษา 

- งานสถิติการสอนอาจารย 

- งานจอง – ยกเลิกการใชหอง 

- งานขอมูลอาคาร และหองเรียน 

- งานแผนการเรียน 

- งานดําเนนิการขอรายช่ืออาจารยผูสอนแตละปการศกึษา 

- งานดําเนนิการขอรายวิชาเลือกเสรี 

- งานสรุปรายชื่อนกัศกึษาทีเ่ลือกรายวิชาเลือกเสรีพรอมประกาศ 

- งานคูมือแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

- งานคูมือนกัศกึษา 

- งานพัฒนาหลักสูตร 

- งานประสานสาขาวิชาเพื่อเปรียบเทียบโอนหลกัสูตรกรณีพัฒนา 



 

 1.6 โครงสรางองคกร (ใหม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกัวิชาการและประมวลผล ปีการศึกษา ����  6 

ที่ปรึกษา 

ผศ.ดุสิต  อุบลเลิศ 

รศ.เสริมศรี  สุทธิสงค 

โครงสรางองคกรสํานักวิชาการและประมวลผล 

ภาพที่ 1 แสดง โครงสรางองคกรสํานักวิชาการ 

และประมวลผล 

ดร.ปริ่มมาลา  ขําคมเขตต 

ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล 

กลุมงานอํานวยการ กลุมงานหลักสตูรและการสอน กลุมงานประมวลผลการศึกษา กลุมงานทะเบยีนนักศึกษา 

นางนวลละออง   กันแกว นางสุภาวด ี  ศรีลยั 

นางสาวสุกญัญา แพงโพนทอง 

 

นางนันทนภัส  ศรีนนท 

นายปรัชญา  สุทธิประภา 

นายนาครินทร   โพธิช์ัย 

นางเนาวะพา  อนารัตน 
นางสาวมาลินี  สุราช 

กลุมงานแนะแนวการศึกษาตอ 

นางสาวจินตนา โพธิช์ัย 



 

1.7 โครงสรางการบริหารสาํนักวิชาการและประมวลผล (ใหม) 
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ภาพที่ 2 แสดง โครงสรางการบรหิารสํานักวิชาการ 

และประมวลผล 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สํานักวิชาการและประมวลผล 

  กลุมงานอํานวยการ 

- งานรับสมัครนักศึกษา 

- งานธุรการ/สารบรรณ 

- งานการเงินและพัสด ุ

- งานประกันคุณภาพ 

- งานประชุมสํานัก 

- งานประชุมสภาวิชาการ 

- งานเตรียมเอกสาร เบิก จาย คาสอนภาค กศ.ปช. 

- งานระบบสารสนเทศสํานัก 

- งานวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 

  กลุมงานทะเบียนนักศึกษา 

- งานบันทึกและแกไขประวัตินักศึกษา 

- งานทะเบียนรายช่ือนักศึกษาและสถิติ 

- งานจัดเก็บขอมูลและประวัตินักศึกษา 

- งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

- งานตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาและแจง

อาจารยที่ปรึกษารับทราบ 

- งานคํารอง 

- งานดําเนินการเกี่ยวกับการไมมีสิทธิส์อบปลายภาคเรียน 

- งานสถิติจํานวนนักศึกษา 

- งานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม 

 

 

  กลุมงานหลักสูตรและการสอน 

- งานตารางเรียน-สอน และตารางสอบ 

- งานบันทึกขอมูลอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษา 

- งานปฏิทินการเรียนการสอน 

- งานกําหนดรายวิชาเรียนนักศกึษาทีเ่ปดสอนแตละภาคเรียน 

- งานเตรียมรายวชิานักศึกษา 

- งานสถิติการสอนอาจารย 

- งานจอง – ยกเลิกการใชหอง 

- งานขอมูลอาคาร และหองเรียน 

- งานแผนการเรยีน 

- งานดําเนินการขอรายชื่ออาจารยผูสอนแตละปการศึกษา 

- งานดําเนินการขอรายวิชาเลือกเสร ี

- งานสรุปรายชื่อนักศึกษาที่เลือกรายวชิาเลือกเสรีพรอมประกาศ 

- งานคูมือแผนการเรยีนตลอดหลักสูตร 

- งานคูมือนักศึกษา 

- งานพัฒนาหลักสูตร 

- งานประสานสาขาวิชาเพื่อเปรียบเทียบโอนหลักสูตรกรณี



 

1.8 โครงสรางการบริหารสาํนกัวิชาการและประมวลผล (ใหม) ตอ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกัวิชาการและประมวลผล ปีการศึกษา ����  8 

ภาพที่ 2 แสดง โครงสรางการบรหิารสํานักวิชาการ 

และประมวลผล 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สํานักวิชาการและประมวลผล 

  กลุมงานประมวลผลการศึกษา 

- งานรับผลการเรียนของนักศึกษาทีผ่านการอนมุัต ิ

- งานบันทึกผลการเรียน 

- งานแกไขผลการเรียน 

- งานบันทึกผลการเรียนเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิต 

- งานติดตามรายวชิาที่ไมไดสงผลการเรียน 

- งานดําเนินการเทียบโอน 

- งานดําเนินการแจงผลการเรียนถึงผูปกครองนักศึกษาภาค

ปกต ิ

- งานจัดทาํรายชื่อบัณฑิต 

- งานดําเนินการและประสานนักศึกษาคาดวาจะสําเร็จ

การศกึษา 

- งานตรวจสอบสําเรจ็การศึกษา 

- งานบัญชีรายชือ่ผูศกึษาครบหลกัสูตรเพ่ือเสนอพจิารณา   

   อนุมัติสาํเร็จการศึกษา 

- งานสถิติผูสําเร็จการศกึษา 

- งานสถิติบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญา 

  กลุมงานแนะแนวการศึกษาตอ 
- งานแนะแนวประชาสัมพันธการรับสมคัร 

- งานแผนพับ/โปสเตอร/เอกสารตางๆ เก่ียวกับการ   

   ประชาสัมพันธ 

- งานจัดรายการวิทยุของมหาวิทยาลัย 

- งานนิทรรศการหรือประชาสัมพันธอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

- งานประชาสัมพันธหนวยงาน 

- งานประสานคณะ/วิทยาลัยในการออกแนะแนว 
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1.9 นโยบาย แนวปฏิบัติ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สํานักวิชาการและประมวลผล  ดําเนินงานตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลอง

กับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  โดยมีสาระสําคัญ คือ 

1. มีระบบการสงเสริมคุณภาพ และควบคุมคุณภาพการศึกษาในสํานักวิชาการและประมวลผล 

2. มีการพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวยมาตรฐานการสงเสริมการ 

ควบคุมการตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการ 

3. มีความพรอมสําหรับการตรวจสอบการประเมินจากหนวยงานระหวางสํานักฯ ในสถาบัน 

และนอกสถาบัน 

4. นําขอมูลขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชาการและ 

ประมวลผลมาเผยแพรตอสังคมภายนอก 

 

แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  

1. ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักวิชาการและประมวลผล 

2. พัฒนาบุคลากรดานการตรวจสอบและการประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

การศึกษา 

 3. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ทุกปการศึกษา  

 4. เตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบและประเมินตนเอง พรอมทั้งรับการตรวจเยี่ยมและประเมิน

จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 
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 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักวิชาการและประมวลผล  

จะประกอบดวยบุคคลและคณะกรรมการทีร่ับผิดชอบการเนินงานตามกระบวนการหรือขั้นตอน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพระดบัสถาบัน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ

สํานัก 

คณะกรรมการสํานัก รับการประเมิน 

ประเมิน 

ไมผาน 

ผาน 

ขอรับการรบัรองคุณภาพ 

ภาพท่ี 3 แสดง กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
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การประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา 

 

1. ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย      

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ

ทั้ง 4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว      

ป จจุบั นมีป จจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ ทํ าให การประกันคุณภาพการศึกษา                 

ในระดับอุดมศึกษา เปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตาง 

กันมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา        

ขามพรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค 

อาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนา      

องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปน      

การสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ

บริการการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่ เปนประโยชน      

ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม(participation) 

มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได(accountability) ตามหลัก   

ธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 

กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผล      

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  

2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ

หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา    

ใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4  กลุม 
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9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 

เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพ

ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

 

ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัด จึงจําเปนตองพัฒนาระบบและ 

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา

และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑ             

และไดมาตรฐาน 

2) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ 

ของตนเองอันจะนําไปสู การกํ าหนดแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพไปสู เป าหมาย(targets)              

และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 

3) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง      

จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนา

จุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียทําใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษา

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐาน  

ที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กับการ   

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลกัการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว

ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ

มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาการประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา 

ติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายเปาหมา และระดับ

คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและ
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สถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวา การประกันคุณภาพ

ภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํา

รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัดและ

หนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตาม

และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ 

และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมิน 

คุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5  ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผล     

การประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแลว ปจจุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง 

(พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554 -2558)          

ในการประเมินรอบที่สามของสมศ. เปนการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แตหากสถาบันใด  

จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก เชน วิทยาเขต หรือศูนย หรือหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ ง           

การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมี

ความสอดคลองกับจุดเนน  หรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการ

ดังตอไปนี้ 

1) เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสิน     

การจับผิดหรือการใหคุณ – ใหโทษ 

2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง

(evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) 

3) มุงเนนในเรื่องการสงเสรมิและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม 

4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝาย   

ที่เกี่ยวของ 

5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจดุมุงหมายและหลกัการศึกษาของชาติ

ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบายแตยังคงมี   

ความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน 
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3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการ

พัฒนาและแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไก  

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสราง

กลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่บริการและ

จุดเนนระดับการศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศตางกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจ

ในระดับทองถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแขงขัน     

ในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาและสงผล

กระทบที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจ  

ของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึน สงผลเชิงบวกตอการผลิตพัฒนา

และการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม     

ลดการวางงานโดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให

นักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพ 

ควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ(accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือเปนฐาน

และเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชนรวมทั้งการโอนยาย

หนวยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ        

เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551  กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม 

คือ 

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริง  

ในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร        

เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน

และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ         

การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ  

และบุคคลในภูมิภาคเพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่ เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ  

เฉพาะกลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือ

มนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนน
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การผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนน

ทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ 

สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา 

และลักษณะที่  2 เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 

กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 

ระดับปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการ

ผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยู

ในแนวหนาระดับสากล มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ ดังนั้น การประกัน

คุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา   

4 กลุมดังกลาว 

 

 

4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 5 

ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่

พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศ

ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา 

เพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสู  

การกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษา     

ที่จัดทําข้ึนฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมี

สาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปน

มาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุกสถาบัน

สามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได 

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 

ประกอบดวยมาตรฐาน  3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร   

จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานยอยทั้ง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐาน

เชนกัน คือมาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 

แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอย  
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ของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลตุามจดุมุงหมาย

และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลวคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจ ในการจัดตั้งที่แตกตาง

กันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดาน

ศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาและมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาและกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก  วิทยาลัยชุมชน กลุม ข 

สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบัน  ที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ

ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพื่อใหเปนไปตามาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปน   

การประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิต     

ทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ            

ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรูดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบและดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา

ทางไกล หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษา       

ไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถ           

จัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัวและตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึง

มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท

มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนดทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับมาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

อื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพ         

ที่พัฒนาขึ้นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ยวของและ    

การประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
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แผนภาพท่ี 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดี

ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทาํประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย

และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปน

แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ  3 ประการ คือ   

การใหเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน 

(institutional autonomy) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก

ตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability)ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา

จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1  

คุณลักษณะของคนไทยที่พึง

ประสงคทั้งในฐานะพลเมือง

และพลโลก 

มาตรฐานที่ 2  

แนวทางการจัดการศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 3  

แนวทางสรางสังคมแหง 

การเรียนรู/สังคมแหงความรู 

 

มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑติ 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการเรียนรู 

 

หลักเกณฑกํากับมาตรฐาน 

รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคณุภาพ 
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กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุนทรัพยากรติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปน

เลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและ

กฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 5.1  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใชสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย เดิม ) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทํ าหนาที่ กํ ากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให

สอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่     

21 มีนาคม 2543  ไดมีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ   

การอุดมศึกษาและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใชเปน

แนวปฏิบัติสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้  ระบุ ใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริม

สถาบันอุดมศึกษา จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบัน 

อุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับ

ดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุน

ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะวิชาหรือ

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อกําหนดนโยบายหลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก

และประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือ

สถาบันอุดมศึกษาหลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47    

วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวง 

ฉบับนี้ ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่องตอมาในป 2553กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิมโดยรวม การประกัน

คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 ประการคือ  
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1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายในระดับ อุดมศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุง

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายใน

ประกอบดวย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และ

กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก

สามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาตอสาธารณชน 

 5.1.1 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหพิจารณาจากประเด็นตอไปนี ้

1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึง

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 

2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่กําหนดไว 

3) ประสิทธิภาพและประสทิธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในที่สงผลตอ

คุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 

5.1.2  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้ 

1) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการ            

ที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาที่พัฒนาบริหารและติดตาม         

การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา

การจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช

กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและ

หลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

4) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ      

ขององคประกอบตางๆ ที่ ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ            

(2) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและ 

 



 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกัวิชาการและประมวลผล ปีการศึกษา ����  20 

 

แหลงการเรียนรูอื่น (5) อุปกรณการศึกษา (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา       

(7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องคประกอบอื่นตามที่แตละ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรทั้งนี้ ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมี

ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่ เห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการ      

การอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชา

ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่คณะวิชา

และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่องสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงาน  

ตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับ

เจตนารมณและแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 

5.1.4  การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด 

ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ       

รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

 

5.2  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนา

ของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปน

ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางาน  

ที่เริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา   

ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน     

ก็เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษา       

ที่มีคุณภาพ 

5.2.2  มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานเปนกรอบสํ าคัญ ในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ  มาตรฐาน             

การอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
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ภายนอกของสมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน   

 

 

 

 ตัวบงชี้เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองคประกอบคุณภาพ     

9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ไดแก      

(1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) 

การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ซึ่งตัวบงชี้ดังกลาวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ

หลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับองคประกอบคุณภาพนั้นๆ ไดทั้งหมด  

เกณฑการประเมินเปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติ            

ที่เปนมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานที่เกี่ยวของอาทิ 

สมศ. ทั้งนี้เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

 5.2.3  กลไกการประกันคุณภาพ 

ในด านของกล ไกก ารป ระกั นคุณ ภาพผู ที่ มี ค วามสํ าคัญ ส งผล ให ก ารดํ า เนิ นงาน              

ประสบความสําเร็จ และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา   

ที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการ

ติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการ

หนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงชี้และเกณฑ 

การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิด

คุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึง

ระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญ

คณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ      

ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

5.2.4  ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพการวัดและ

วิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูล

และระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและ

สถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ

จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพ
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ในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมินตลอด

จนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา     

ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49  ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึง        

การประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     

มี ฐานะเป นองค การมหาชนทํ าหนาที่ พัฒ นาเกณ ฑ วิธีก ารประเมิ นคุณภาพภายนอกและ                  

ทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ 

มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ       

อยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ 

(process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอก     

ที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายใน       

กับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2 
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แผนภาพที่  1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพ     

ภายในแลว จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจาก  

การประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 

SAR) เพื่อนําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตาม

ตรวจสอบของตนสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงาน  

การประเมินตนเองที่มีความลุมลึกสะทอนภาพที่แทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

การตรวจ

เยี่ยม 

รายงานผล

การประเมิน 

การ 

ติดตามผล 

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบัน 

การ

ปฏิบัติงาน

ของสถาบัน 

การติดตามตรวจสอบโดยตน

สังกัดทุก 3 ป 

รายงานประจําป 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ขอมูลปอนกลับ 

ขอมูลปอนกลับ 
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บทที่ 2 

การประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา 

 
หลักการและแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมบีทบาทในการผลติและพัฒนากําลงัคน

ใหสามารถเขาสูตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และควบคูกับการพัฒนา

วิชาการตลอดจนองคความรูตางๆใหเกิดข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด ซึ่งในปจจุบันตองผลิตบัณฑิตในสาขาอื่นๆ เพิ่มขึ้นนอกจากการผลิตในสายครูแตเดิมทําใหมีการ

วิพากษวิจารณจากสังคมภายนอกถึงคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดคอนขางมาก ดังนั้น

เพื่อใหตัวบัณฑิตเอง บุคลากรในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอกมีความเชื่อมั่นและยอมรับในคุณภาพ

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงเห็นควรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจะตองเรงรัดพัฒนาสรางสรรค

คุณภาพใหกับตนเอง ซึ่งในกระบวนการพัฒนาสรางสรรคคุณภาพนี้ สิ่งสําคัญที่จะตองกระทําก็คือการจัด

ใหมีการควบคุมคุณภาพการศึกษาตนเอง(Self study) เปนเบื้องตนอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในระดับสูงตอไป ดังนั้นกระบวนการควบคุมคุณภาพภายในหรือจะเรียกวาการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้จึงเริ่มที่การศึกษาตนเองหรือการพิจารณาตนเอง การวิจัยมหาวิทยาลัย   

การประเมินมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลของหนวยงาน ในมหาวิทยาลัยวาได

ดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไวหรือไม และเพื่อใหรูและเขาใจ

ขอดี ขอเสีย และจุดออน แตละหนวยงานในมหาวิทยาลัยอันจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาตนเองของ

มหาวิทยาลัย และเมื่ อพัฒนาถึงจุดจุดหนึ่ ง แล วมหาวิทยาลัยก็ เริ่ม เขาสูมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและเขาสูระดับสากลตอไป  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปจจุบันกําหนดให

สถานศึกษาทุกแหงมีมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งยังเปนอีกกาวหนึ่งที่คน

ไทยทุกคนจะตองตระหนักและหันมาสนใจมาตรฐานการศึกษาทุกระดับหลังจากที่การศึกษาของไทย   

เกือบลาหลังประเทศตางๆ ในเอเชียสําหรับสาระสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ในพระราชบัญญัติ

การศึกษา 2542 มาตรา 4 หมวด 6  ที่วามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้  
 

มาตรา 4 ไดกําหนดความไวดังนี้  

 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคและ

มาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับ        

การสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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 “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุ คลากรของสถานศึกษานั้ น เอ ง                  

หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

 

 

 

 “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรองรับ เพื่อเปนการ

ประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก     

ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่

เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคกร

มหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา

เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการและแนวการจัด

การศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอก          

ของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผล    

การประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

มาตรา 50  ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่มีขอมูล

เกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและ      

ผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจ

ของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล 

หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาน้ัน 
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มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดมาตรฐานที่กําหนดให

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไข          

ตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการ

ดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการศึกษาข้ัน

พื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข 

 

 

 

 

 

 

ความจําเปนในการประเมินคุณภาพการศึกษา                

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก สําหรับ

การประเมินคุณภาพภายนอกนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีองคกรหนึ่ง

ขึ้นมาดูแลรับผิดชอบ ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) โดยได

กําหนดไวดวยวาใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของ

กับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติม ในสวนที่ พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของ

สถานศึกษา ตามคํารองขอของสํ านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา                

หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองใหทําการประเมินคุณภาพภายนอก       

ของสถานศึกษานั้น 

 จากสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังกลาว ไดสงผลตอการดําเนินงาน

ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอยางมาก ประเด็นสําคัญคือ 

  2.2.1 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อมุงพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาใหดีขึ้น  

  2.2.2 ระบบการประกันคุณภาพตองมีทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  

  2.2.3 หนวยงานตนสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีภาระหนาที่ ร วมกัน            

ในการจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายนอกในสถาบันอุดมศึกษา  
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  2.2.4 กฎหมายกําหนดใหการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  

  2.2.5 สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเพื่อ

พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาไดดีข้ึน 

  2.2.6 สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนผลจากการประกันคุณภาพ

ภายใน รายงานนี้ตองเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ (อาทิ สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงบประมาณ เปนตน)  

  2.2.7 รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยตอสาธารณชน 

  2.2.8 รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ประเมินเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา 

2.2.9 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ     

ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนทําใหบุคลากรคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง

ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  

 

 

 

วัตถุประสงค  

2.3.1 เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการศึกษาและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ 

 2.3.2 เพื่อใหสังคมเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ และการบริหารทางการศึกษาจะเปนไป

อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 2.3.3 เพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการจัดการศึกษาแกสาธารณชนและผูที่เกี่ยวของ 

 

นโยบายและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดไดกําหนดนโยบาย และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้  

 

นโยบายขอ 1 เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย มาตรฐาน       

การสงเสริมการควบคุมการตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาการบริหารและ     

การจัดการ 

 แนวทางการดําเนินการ  
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1.1 ใหมีการกําหนดความรูพื้นฐานและคุณลักษณะที่สําคัญและจําเปนของนักศึกษา

โดยเฉพาะดานภาษา ความถนัดในสาขาวิชา คุณธรรมและจริยธรรม 

1 .2  ให มี ห ลั ก สู ต ร แล ะก า ร เรี ย น ก ารส อ น ที่ เน น ก ระบ วน ก าร ค น ห าค วาม รู                     

การคิดการวิเคราะหการปฏิบัติภาคสนามเพิ่มเติมจากความรูพื้นฐานในทุกภาควิชา  

1.3 ใหมีการกําหนดมาตรฐานภารกิจของอาจารย ตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยฯ  

1.4 ใหมีการกําหนดกิจกรรมและเกณฑการพัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

อยางตอเนื่อง 

1.5 ใหมีการกําหนดเกณฑการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษา การบริหารและ     

การจัดการ  

1.6 ใหมีการกําหนดเกณฑพื้นฐานเกี่ยวกับหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด ตําราเรียน 

สื่อการเรียน ครุภัณฑ และอุปกรณสําหรับแตละวิชา  

1.7 ใหพัฒนาระบบขอมูลการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อ ใชเปนเครื่องมือ              

ในการพัฒนาการจัดการศึกษา การบริหาร การจัดการ การวิจัย และการบริการทางวิชาการแกชุมชนใหมี

การพัฒนาตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพหนวยงานและการประเมินมหาวิทยาลัย 

1.8 ใหมีวิธีการสงเสริม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา           

การบริหารและจัดการ 

1.9 ใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาตอสภา

มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับทุกสิ้นปการศึกษา 

 

 

 

 

นโยบายขอ 2 เรงรัดใหมีกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ 

แนวทางดําเนินการ 

2.1 ใหแตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย    

ราชภัฏเพื่อทําหนาที่พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกําหนดหลักการและ

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ

นําเสนอขอการรับรองตอสภามหาวิทยาลัย 

2.2 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ดําเนินการตามกรอบนโยบาย หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
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2.3 ใหมีการประเมินการทํางานของอาจารยตามมาตรฐานภารกิจในขอ 1.3  

2.4 ใหมีการประเมินมหาวิทยาลัย ประเมินหนวยงาน และประเมินภาควิชาอยางตอเนื่อง 

2.5 ใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบการติดตามประสานงาน สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหการพัฒนา

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.6 นําขอมูล เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปใช ในการพิ จารณา               

ใหการสนับสนุนดานงบประมาณและทรัพยากรตางๆ แกมหาวิทยาลัยใหมีการจัดการทําคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

นโยบายขอ  3 เรงดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระยะเริ่มแรกใหมุงเนน

คุณภาพบัณฑิต การบริหารและการจัดการ  

 แนวทางดําเนินการ  

3.1 ใหมีกระบวนการติดตามผลสําเร็จการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่อนําขอมูลมาใชใน    

การพัฒนาการเรียนการสอน 

3.2 ใหมีการตรวจสอบคุณภาพบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา 

3.3 ใหกําหนดแนวทางชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนเศรษฐกิจและการปรับตัว 

3.4 ใหปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษาในกิจกรรมวิชาการ

และการบริหารของมหาวิทยาลัย 

3.5 ใหมีเครือขายความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

3.6 ใหมีการกําหนดปรัชญา เปาหมายและวัตถุประสงคตลอดถึงตัวชี้วัดพฤติกรรม          

ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการ 

3.7 พัฒนาระบบการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ ในรูปแผนงานใหชัดเจน  

3.8 พัฒนาระบบเครือขายและระบบขอมูลในการบริหารที่มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.9 ใหมีกําหนดมาตรฐานอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ 

3.10 ปรับปรุงระบบการเขาสูตําแหนงบริหารในระดับตางๆใหเอื้อตอการประกันคุณภาพ 

 

นโยบายขอ 4 เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคคล องคการ และหนวยงาน 

ภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา  

 แนวทางดําเนินการ  
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4.1 สงเสริมใหมีสมาคมหรือชมรมวิชาการของภาควิชาตางๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  

4.2 ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําภาควิชา ซึ่งประกอบดวยบุคคลทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบ กํากับดูแล พรอมทั้งใหคําปรึกษาแกคณะวิชาในการดําเนินภารกิจ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา 

4.3 ใหมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา ซึ่งประกอบดวยบุคคลทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบ กํากับดูแล พรอมทั้งใหคําปรึกษาแกคณะวิชาในการดําเนินภารกิจ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา 

4.4 ใหมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลระบบ และกลไกการประกันคุณภาพใน

มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ผูใชผลผลิตเอกชน 

สมาคมวิชาการ และสมาคมวิชาชีพตางๆ เปนตน 

4.5 ใหมีเครือขายความรวมมือระหวางองคกรตางๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาอื่น     

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 

นโยบายขอ 5 สงเสริมใหมีการนําขอมูลขาวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา     

ของมหาวิทยาลัย มาเผยแพรตอสังคมภายนอก  

 แนวทางดําเนินการ  

5.1 จัดทําขอมูลเผยแพรขาวสารและผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละ

มหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ อาทิ แผนพับ เอกสาร นิทรรศการ เปนตน เพื่อใหทราบถึงมาตรฐาน

การศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย 

5.2  จัดทําขอมูลขาวสารและผลงาน เพื่อเผยแพรใหนักเรียนนักศึกษาและผูปกครอง       

ในทองถิ่นใชประกอบการพิจารณาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนรับฟงขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากนักศึกษา ผูปกครอง และทองถิ่น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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การประกันคุณภาพ   

 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เปนการกําหนดใหมีระบบและกลไก        

ในการควบคุม  (Control) ตรวจสอบ  (Audit) และประเมิน (assess) การกํ าหนดงานในแตละ

องคประกอบคุณภาพ (Quality factor) ตามดัชนี (Index) ที่กําหนดเพื่อเปนหลักประกันแกผูมีสวน

เกี่ยวของและสาธารณชนใหมั่นใจวาคณะวิชา/มหาวิทยาลัย สามารถใหผลผลิตทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ

และพรอมกับการประเมินคุณภาพจากภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีกระบวนการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดระบบดังนี้คือ  

1. ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษา 

2. ระบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3. ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

การควบคุมคุณภาพการศึกษา 

 การควบคุมคุณภาพการศึกษาเปนการจัดใหมีระบบและกลไกในแตละองคประกอบของคุณภาพ 

เพื่อกํากับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหไดผลตามดัชนี ตัวชี้วัดคุณภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. การสรางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดระบบและกลไกการควบคุมภายในขึ้น โดยยึดปรัชญาและ/หรือ

ปณิธานของมหาวิทยาลัย องคประกอบของคุณภาพและดัชนีบงชี้คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปน

แนวทางในการจัดทําระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพที่สําคัญ คือ หนวยงานและ/คณะกรรมการ      

ที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจจะจัดตั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะวิชา    

โดยใหมีบทบาทหนาที่และความสัมพันธกับองคกรอื่นภายในมหาวิทยาลัยตามระบบ  

2. การพัฒนาระบบคุณภาพ 

 การเลือกระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบคุณภาพที่เหมาะสมกับลักษณะของ

มหาวิทยาลัยของตน และเปนระบบที่สามารถตรวจสอบและอางอิงได หรือพิจารณาเลือกระบบคุณภาพ  

ที่เปนสากล แตไมวาจะเปนระบบที่พัฒนาขึ้นเองหรือเปนระบบสากล จะตองเปนกระบวนการบริหาร

จัดการคุณภาพที่ มี การวางแผน มีการดําเนินการควบคุม  ตรวจสอบประเมิ นและปรับปรุ ง                

ตามองคประกอบของคุณภาพที่กําหนดอยางตอเนื่อง 

3. องคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพ 

 องคประกอบของคุณภาพและดัชนีบงชี้คุณภาพไมวามหาวิทยาลัยจะเลือกระบบคุณภาพใด 

จะตองคํานึงถึงองคประกอบหลักในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังแผนภูมิ 
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ปรัชญา/วิสัยทัศน/วัตถุประสงค/แผนการดําเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย 

         กระบวนการดําเนินงานตามภารกิจหลกั 

1. การจัดการเรียนการสอน  

2. การวิจัย  

3. ใหบริการทางวิชาการแกสงัคม 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 กระบวนการบริหาร 

1. การบรหิาร 

2. การเงินและงบประมาณ 

3. ระบบและกลไกการประกัน 

คุณภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิ 
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การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนกลไกหนึ่งที่มีความสําเร็จตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่เชื่อถือยอมรับในสังคม       และพรอมที่

จะรับการตรวจสอบคุณภาพและรับการประเมินจากภายนอกได เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประกอบดวยสิ่งสําคัญดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 ผูตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจะพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังนี้คือ  

1. แนวทางในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพ 

1.1 มีความสอดคลองระหวาง ปรัชญา/วิสัยทัศน/วัตถุประสงคของสํานักกับ 

องคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพ 

1.2  มีระบบและกลไกในการกํากับ ควบคุมภายในแตละองคประกอบ 

1.3  มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกลาว 

1.4  มีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกลาว 

1.5  ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษา 
 

2. กําหนดการเตรียมการเพื่อรับรองการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

การเตรียมความพรอมของ สํานัก เพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

2.1 มหาวิทยาลัยกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

- หนวยงาน/บุคคลผูรับผิดชอบระบบคุณภาพการศึกษา 

- โครงสรางการบริหารงาน 

2.2 กําหนดมาตรฐานและดัชนีบงชี้คุณภาพการศึกษา 
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2.3 จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา 

2.4 นําระบบและกลไกไปดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

2.5 ศึกษาตนเองและจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง 

2.6 ตรวจคุณภาพภายในสํานัก  

2.7 แจงความประสงคขอรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาตอตนสังกัด

พรอมทั้งสงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานการศึกษาตนเองจํานวน 10 ชุด ไมนอยกวา   

30 วัน นับถึงวันตรวจสอบ 

2.8 เตรียมบุคลากรในการใหขอมูล อํานวยความสะดวกดานประสานงานระหวาง

ตรวจสอบคุณภาพ 

2.9 จัดเตรียมหองประชุมและเอกสารอางอิงที่สมบูรณสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพ 

2.10 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดทํารายงานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

3.  กําหนดการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

        คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อาจจะใชเวลา 3-5 วันในการตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา ซึ่งจํานวนวันขึ้นอยูกับจํานวนหนวยงานหรือภาควิชาของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย      

ที่รับการตรวจสอบโดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

3.1 ประชุมเพื่อทําแผนการศึกษาตนเอง  

3.2 ศึกษารายงานการศึกษาตนเอง  

3.3 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

3.4 พิจารณาผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3.5 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ใหขอเสนอแนะตอผูบริหารที่รับการ 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3.6 สงรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางไมเปนทางการตอ 

มหาวิทยาลัยที่รับการตรวจสอบคุณภาพในวันสุดทายของการตรวจสอบ 

3.7 จัดทํารายงานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย 
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โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบ  

 

การศึกษาตนเอง 

 การศึกษาตนเองของสํานัก เปนกระบวนการเรียนรูติดตาม และตรวจสอบ การดําเนินงานประกนั

คุณภาพตนเองของหนวยงานประกันคุณภาพวาไดปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  

นอกจากนี้เปนการทบทวนบทบาทหนาที่การดําเนินงาน ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบการประเมิน การ

วิพากษวิจารณและคนหาปญหาของตนเองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขบริบทของการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อเตรียมพรอมรับการตรวจสอบจากภายนอกโดยมีหลักการศึกษาตนเองดังนี้ 
 

 1.  จัดใหมีผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ควรดําเนินการศึกษาตนเองใหสอดคลอง

กับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตันสังกัด ซึ่งจะตรวจสอบคุณภาพในระดับสํานัก 

ดังนั้นสํานักดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้น จึงประมวลเปนรายงานการศึกษาตนเองใน

ระดับสํานัก เพื่อขอรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอไปแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการหรือ

บุคคล เพื่อใหรับผิดชอบการศึกษาตนเองอาจทําไดหลายแนวทางดังนี้ 

1.1 จัดตั้งคณะกรรมการคณะเดียว เพื่อใหรับผิดชอบการศึกษาตนเองในทุกดาน 

1.2 จัดตั้ งคณะกรรมการตามองคป ระกอบของคุณภาพ เชนคณะกรรมการ            

ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารและจัดการ เปนตน แลวมีการสังเคราะหรวมกัน 

1.3 มอบใหแตละภาควิชาศึกษาตนเอง ในทุกองคประกอบแลวมีการสังเคราะหตนเอง  

1.4  ผสมผสานแนวทางขางตน ตามที่คณะวิชาเห็นเหมาะสมไมวาจะเลือกแนวทางใด 

สิ่งสําคัญก็คือ การศึกษาตนเองจะตองเปนการศึกษา“ภาพรวม”ของคณะวิชาและสงรายงาน “ฉบับเดียว” 

เพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในการศึกษาตนเอง ผูที่รับผิดชอบจะตองมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพการศึกษา เพราะองคประกอบของคุณภาพเปนเกณฑสําคัญ            

ในการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งการตรวจสอบภายในโดยคณะวิชา/สถาบันดําเนินการเองและการตรวจสอบ

จากภายนอก 

2.  มีการวางแผน 

 สํานักจะตองมีการวางแผนการศึกษาตนเองโดยคํานึงถึงขั้นตอนการดําเนินการประกัน

คุณภาพทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

2.1 สํานักกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2 สํานักจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  

2.3 สํานักจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง  
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2.4 สํานักสงรายงานการศึกษาตนเองใหหนวยงานตนสังกัด 

2.5 หนวยงานตนสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2.6 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2.7 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

 จากขั้นตอนดังกลาวนี้ จะเห็นวาการจัดทํารายงานการศึกษาตนเองเปนกระบวนการหนึ่ง   

ในหลายกระบวนการของการประกันคุณภาพผูที่รับผิดชอบในการศึกษาตนเอง จึงตองวางแผนใหมี    

การดําเนินการตอเนื่องและสอดคลองกับขั้นตอนอื่นๆ 

3.  การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย 

 การศึกษาตนเองเปนกระบวนการวิเคราะหตนเอง สํานัก ประกอบดวยบุคคลหลายฝาย 

หลายสาขาหลายหนวยงาน (บุคลากรก็มีหลายประเภท ทั้งอาจารย ขาราชการและเจาหนาที่) หลักสําคัญ

ก็คือทุกสวนทุกฝายตองมีการวิเคราะหตนเอง ทุกคนจึงตองมีสวนรวมในการศึกษาตนเอง ตั้งแตการ

กําหนดวัตถุประสงค และขอบขายการศึกษาไปจนถึงขั้นตอนสุดทายคือ การเขียนรายงานการศึกษา

ตนเอง 

 4.  มีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 สํานักจะตองมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ มีการนําระบบสารสนเทศมาใชขอมูลหลาย

ประเภทสามารถเรียกไดจากฐานขอมูลอีกหลายประเภท อาจจะตองเปนการเฉพาะ มีการศึกษาวิจัยเปน

กรณีพิเศษ เพื่อใหไดขอมูลที่ทันสมัย และสอดคลองกับประเด็นปญหาขอมูลที่ถูกตองและทันเวลาเปน

กระจกสําคัญในการศึกษาตนเองขอมูลที่สําคัญจะตองรวบรวมมีดังนี้ 

  4.1 ระดับสํานัก 

 จะตองมีการจัดรวบรวมขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 

ภาระงาน บทบาท หนาที่วิสัยทัศน เอกสารเกี่ยวกับแผนงานระยะยาว แผน 5 ป  แผนประจําป           

แผนกลยุทธ รายงานการประเมินผล โครงการ กิจกรรม รายงานประจําป รายงานวิจัยสถาบัน 

รายละเอียดหลักสูตร และวิชาการตางๆ จํานวนงบประมาณ แหลงรายได และตัวเลขงบประมาณ       

ผลวิเคราะหการใชเงินตามภาระกิจหลัก 4 อยาง การใชอาคารสถานที่ จํานวนงานวิจัย บทความ  ตํารา  

ที่เผยแพรและแหลงที่เผยแพร จํานวนกิจกรรมที่ทําตลอดป และผลประเมิน (ทั้งกิจกรรมที่จัดภายใน

กิจกรรมบริการทางวิชาการสูสังคม และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม) จํานวนกิจกรรมพัฒนาอาจารยและ

เจาหนาที่ และผลประเมิน แผนภูมิองคกร การบริหารจัดการ และกิจกรรม (Organization Chart, 

Aemin, Chart, Activity Chart) 

  4.2 ระดับภาควิชา/ฝาย  
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 รายงานกิจกรรมที่ทํา รวมทั้งผลประเมิน จํานวน (อาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ 

หลักสูตร วิชาที่เปดสอน) ผลการเรียนของนักศึกษาเปนรายวิชา ภาควิชา ผลการสอนของอาจารยเปนราย

คน วิชา และภาคการศึกษาประมวลการสอนรายวิชาจํานวนงานวิจัย ตํารา บทความ จํานวนเงิน รายได 

รายจาย ผลวิเคราะหการใชเงิน การใชอาคารสถานที่ จํานวนกิจกรรมที่จัดทําตลอดปและผลประเมิน 

(กิจกรรม นักศึกษา เจาหนาที่ กิจกรรมบริการทางวิชาการสูสังคม กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

แผนภูมิองคกร การบริหารจัดการ และกิจกรรม  

  4.3  อาจารย  

  จํานวนชั่งโมงที่สอนตอสัปดาห จํานวนวิชาที่สอน หลักสูตรที่เกี่ยวของจํานวน

งานวิจัย บทความ ตําราที่ผลิตตอป จํานวนช่ังโมงที่ไปใหบรกิารภายใน/ภายนอก (เฉลี่ยตอภาคการศึกษา) 

จํานวนชั่งโมงตอสัปดาหโดยเฉลี่ยที่ใชเพื่อการแนะแนว จํานวนคณะกรรมการที่เปน (Committee)    

และเวลาที่ใชในเรื่องนี้ตอภาคการศึกษา จํานวนชั่งโมงที่ใชในการบริหารจัดการ(กรณีเปนผูบริหาร)    

เฉลี่ยตอภาคการศึกษา 

  4.4   เจาหนาที่  

           ระบุวงจรการทํางานแตละอยางตอภาคการศึกษา 

   จํานวนช่ัวโมงที่ทํางานหลักเฉลี่ยตองาน 1 อยาง  

   จํานวนช่ัวโมงที่ทํางานรองเฉลี่ยตองาน 1 อยาง 

 5.   มีการดําเนินงานที่เปนกระบวนการสองทาง 

          กระบวนการศึกษาตนเองควรเปนกระบวนการที่ริเริ่มทั้งขางบนและขางลาง ผูบริหาร

ระดับสูงของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาควรมีบทบาทในการศึกษาตนเองรวมทั้งการกํากับดูแลคณาจารย 

และเจาหนาที่จากภาควิชาควรมีบทบาทในการวิพากษวิจารณและเสนอแนะการศึกษาตนเองจึงเปน

กระบวนการทั้งจากบนสูลาง (top-down) และจากลางสูบน (bottom-up) 

6.  มีทรัพยากรสนับสนุน  

      หนวยงานควรจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม มีเจาหนาที่เพียงพอในการเก็บรวบรวมขอมูล

วิเคราะห และเขียนรายงาน รวมทั้งใหมีเวลาเพียงพอในการจัดทํารายงานที่สมบูรณ 

7.  มีการบูรณาการ 

         การศึกษาตนเองเปนโอกาสของการบูรณาการ ผลการวิเคราะหวิจัยตางๆ เกี่ยวกับคณะ

วิชาบางคณะวิชามีขนาดใหญ บางคณะวิชามีขนาดใหญมากมีหลายภาควิชา และมีคณาจารยเจาหนาที่

จํานวนมากบางภาควิชาอาจจะมีการนําเอาระบบ ISO เขามาใชแลวบางภาควิชาอาจมีการวิเคราะหและ

ประเมินหลักสูตร หลายภาควิชาอาจจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบัณฑิตทุกภาควิชาอาจจะมี              

การประเมินผลงานดานการวิจัยแลวผลการศึกษาตนเองเหลานี้อาจจะมีหลายระดับทั้งในระดับคณะและ

ระดับภาควิชาการศึกษาตนเองทั้งคณะ  จึงเปนโอกาสแหงการบูรณาการที่สาํคัญเมื่อสงัเคราะหขอมูลและ
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ผลงานวิจัยเหลานี้เขาดวยกัน ก็จะทําใหเห็นจุดออนจุดแข็งคณะวิชาซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาใหมีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น 

8.  เปนกระบวนการตอเน่ือง 

     การศึกษาตนเองเปนกระบวนการตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขคือ   

เมื่อมีการศึกษาตนเองแลว มีการนําไปปฏิบัติ หลังจากการปฏิบัติแลวก็มีการศึกษาวิเคราะหตนเองอีก  

เปนกระบวนการตอเนื่องกันไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวไมใชวาทําครั้งเดียวแลวจบ 

 

1. แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

1.1 หลักการ 

การพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มีหลักการสําคัญ         

6 ประการ คือ 

1) ตัวบงชี้พัฒนาขึ้นภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก          

4  ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนด         

ในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

2) ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565) มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้

การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญ คือไมใหเปนภาระซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน

แกสถาบันอุดมศึกษา 

3) ตัวบงชี้ประเมินปจจยันําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชี้ผลผลิตและผลลัพธ

จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบงชี้ที่ สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเชื่อมโยง

และความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  

ของ สมศ. 

4) ตัวบงชี้มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและ        

ผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม 

5) จํานวนตัวบงชี้ที่พัฒนาข้ึนเปนเพียงจาํนวนตัวบงชี้ข้ันต่ํา สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมตัว

บงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

6) เกณฑที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑมาตรฐานทั่วไปที่ใชกับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษา      

และเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติม เฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 

กลุม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับ ปริญญาตรี 
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และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

ตามนิยามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

1.2 วิธีการพัฒนาตัวบงชี้ 

1.2.1 ศึกษากฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก 

1)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

2)  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

4)  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 สํานักงานคณะกรรมการ       

การอุดมศึกษา 

8) เกณฑมาตรฐานหลั กสูตรระดับอุ ดมศึกษา พ .ศ.2548 สํ านั กงานคณะกรรมการ               

การอุดมศึกษา 

9) มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

1.2.2 วิเคราะหและประมวลขอมลูจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในขอ 1.2.1 เพื่อนํามาพัฒนา ตัว

บงชี้ โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยใชองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่

ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ เพื่อใหสามารถวัดคุณภาพตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดครบทุกมาตรฐาน 

1.2.3 กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่ เปนตัวบงชี้      

ดานปจจัยนําเขา ตัวบงชี้ดานกระบวนการ และตัวบงชี้ดานผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งมีความครอบคลุม    

ทุกองคประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน      

คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร       

การเรียนรูและนวัตกรรม 

1.2.5 กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 

1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน    

5  ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ        
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ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได             

0 คะแนน 

2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมิน เปนคะแนน

ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้      

(ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้       

จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน 

 ตัวอยางที่ 1  กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ ได          

รอยละ 75.51  

คะแนนที่ได  =   × 5 = 3.78 

 

 

 ตัวอยางที่ 2 กํ าหนดรอยละ 85 เป นคะแนน 5 ผลการดําเนิ นงานตามตัวบ งชี้ ได           

รอยละ 34.62 
 

 

คะแนนที่ได  =   × 5 = 2.04 

 

 

 ตัวอยางที่ 3 กําหนดคาเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 200,000 บาท   

เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน 

 

คะแนนที่ได  =         × 5      = 3.81 

 

ตัวอยางที่ 4   กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ ได         

รอยละ 92.08 

คะแนนที่ได  =   × 5 =  5 
 

 

 

 หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้ 

1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปน 

คะแนน 5 จะไดคะแนน 5 

75.51 

100 

34.62 

100 

152,500.352

00,000 

92.08 

100 
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2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 

คํานวณคะแนนที่ไดดังนี ้
 

 

 

           

       คะแนนที่ได  =                                                                                                             

 

 

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 

การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการปดทศนิยม

ตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปดข้ึน) เชน 

  72.364 เปน 72.36 

3.975   เปน    3.98 

 

 

1.2.6 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณี ที่ไม

ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน  

ดังนี้ 

  คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

2. คําชี้แจงอ่ืนๆ ในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แตละสถาบันอุดมศึกษาจะตองใช       

ตัวบงชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 

2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา     

และหนวยงานที่มีการเรียนการสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงชี้ที่จะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท

โครงสราง และระบบการบริหาร และปรับขอความในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับ

ของหนวยงานที่รับการประเมิน เชน ตัวบงชี้ที่ 7.1การประเมินสภาสถาบันและผูบริหารของสถาบัน    

อาจปรับเปนการประเมินกรรมการประจําคณะวิชาและผูบริหารคณะวิชา เปนตน 

                                         คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ 

                                          คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้นๆ 
× 5              
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3) การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงชี้ที่ 1.1 ตัวบงชี้       

ที่  4.3 และตัวบงชี้ที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได ในกรณีเชนนั้นจะตองระบุ

ใหชัดเจนและตองประเมินในรอบปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยใช พ.ศ.ของปงบประมาณที่ตรงกับ     

ปการศึกษาที่ประเมิน สําหรับตัวบงชี้ของสมศ. ใหใชรอบปตามที่ สมศ. กําหนด 

4) อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบัน 

อุดมศึกษา  ทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษานักวิจัย

ประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา              

ทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 

  การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 

9-12 เดือน คิดเปน 1 คน 

6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได 

3. นิยามศัพทที่ใชในตัวบงชี ้

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด 

เปนกระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือ

รวมทั้งมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและ    การ

ประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและ

สรางสรรคสิ่งตางๆนอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

โดยสะทอนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอ   ที่

สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 

รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุงพัฒนา

ความรูและทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ 

ตัวอยางเชน1 

1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) 

2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 

3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) 

4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study) 

5) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning) 

6) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning) 

7) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach) 
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การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 

การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญ     

ของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลอง         

ไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ       

ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํ ารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ

ในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่ เปน

ผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ

วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบรูณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ

ในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญ       

ในสาขานั้นจากตางประเทศ 

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก

สถาบันการศึกษาหรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ

ในการปฏิบัติแกผูปฏิบัติงานซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหาหรือ      

การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษาคนควาหรือทดลอง

วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษาคนควา      

ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 

จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการ

ดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน  

ของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
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2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุน

การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด 

3) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 

4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 

5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย 

6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 

7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 

8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น 

9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง

มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ  1) ยึด

มั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน     

7) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษาและตองครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ 

คือ  1) จรรยาบรรณตอตนเอง   

2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ    

3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน  

4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน  

5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  

6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา  

7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน  

8) จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ    

9) จรรยาบรรณตอประชาชน  

10) จรรยาบรรณตอสังคม 

นักวิจั ย ป ระจํ า  ห มายถึ ง  ข า ร าชก ารห รื อพ นั ก งานห รื อบุ คล าก รที่ มี สั ญ ญ าจ า ง                     

กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษาที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษา

ที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา   
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  (18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ  

  : ลงทะเบียน 24 หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิตตอภาคการศึกษา 

  ปกติ) 

ระบบไตรภาค  - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอปการศึกษา  

  (15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอป  

  การศึกษา (10 หนวยกิตตอภาคการศึกษา 

 

ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี้ 

1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ 

ระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกบัจาํนวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดป

การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการ

คํานวณ ดังนี้ 

 SCH = Σ nici 

 เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

 Ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 
 

  

2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 
 

FTES =                                   SCH 

               จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 

 

 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่ เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ       

โดยสถาบันไดมีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ 

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย

สถาบันมิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทน

ใหกับการสอนของอาจารยเปนการพิเศษ 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ 

หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆมีหลักฐานของความสําเร็จ

ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึก

เปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบหรืออาจไดรับ

ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 

เชน นักศึกษา ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปน

ทางการ คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตาง ๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ 

องคการที่ทําหนาที่กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย         

ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศ

ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค     

ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุม        

ทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อ

วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงาน

หรือแผนปฏิบัติการประจําป 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป   

เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฎิบัติ   เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธประกอบดวย 

โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้น ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ       

ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุ

ผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใช

ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทาํอะไรบางเพื่อใหไดผล

ออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของ

เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร     

มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทํา หนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทํา การประมวลผล

รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และนําสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ
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เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้ งอุปกรณตางๆ          

เปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภท    

ในแตละประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกัน

ออกไป 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ 

หรือวารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล     

เชน  ฐานขอมู ล  Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 

Index, Art and Humanities Citation Index)  หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่น ๆ   

ที่เปนที่ยอมรับในศาสตรนั้น ๆ   หรือ วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา(สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพรโดยสาํนักงานฯ 

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ 

ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐ

และเอกชน  ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียง

หลักธรรมทางศาสนาเทานั้น  แตรวมถึงศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง  

ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจาก

องคการภายนอก  เปนตน 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่ เหมาะสม        

จะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง กับ

สวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ

เพื่อใหเกิดประโยชนสขุตอประชาชนโดยการปฏิบตัิราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่

ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันา

ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี ที่มี

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครือ่งมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ใหองคการ

สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
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ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ        

ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่

และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไวโดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวัง   

ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อ

มีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมลูขาวสาร อันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรีโดยประชาชนสามารถ

รูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระะบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได 

สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา

หรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ    

และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร 

และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่น (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาค

ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดี

ของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใน     

การบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย

ไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสั งคม ความ เชื่อทางศาสนา การศึกษา                

การฝกอบรมและอื่นๆ 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่

ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคาน          

ที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
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หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียนตองศึกษาเพื่อให

ไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย 

อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบัน อุดมศึกษา

ทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ  ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
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องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 

 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

หลักการ 

 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปน

หนาที่  ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําปใหชัดเจนและ

สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ที่ สนับสนุนภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพ(ถามี)ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  

(พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

 ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวมของ

สมาชิกทุกกลุมในสถาบันและมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกัน            

ทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและ

สังคมโดยรวม 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1.พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

 3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบั บที่  2 (พ .ศ.2551-2565) สํ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education)(TQF:HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 8. หลักการอุดมศึกษา 

 

ตัวบงชี ้ จํานวน  1   ตัวบงชี้  คือ 
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ตัวบงชี้ที่  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้   

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตอง

มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดํานินงานของสถาบัน เพื่อใหสถาบันดําเนินการสอดคลอง

กับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น สถาบันตอง

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทาง 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว 

จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยงของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติรวมถึงทิศทาง  

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง

สังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 

 

เกณฑมาตรฐาน  : 

1.มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน

อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
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 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 

ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง          

และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 

 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่   

ในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการ    

ดานตางๆใหมีคุณภาพ  เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความสี่ยง การบริหาร      

การเปลี่ยนแปลง  การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยใช

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ เชน  

 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่  2 (พ .ศ.2551-2565) สํ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน  

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

 5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  

6. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อสถาบันที่เปนเลิศ 2009-2010  

7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณา          

ออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551  

9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 

 

ตัวบงชี้  จํานวน  3  ตัวบงชี้   คือ 
 

ตัวบงชี้ที่ 7.2   การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ตัวบงชี้ที่ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2  : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : 

 มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวม     

องคความรูที่มีอยูในสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อ

ใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการใน    

การบริหารจัดการความรูในสถาบันประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การ

จัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสราง

บรรยากาศและ วัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น  

เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล

ยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน

การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  

3. มีการแบ งป นและแลกเปลี่ยนเรียนรู จากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณ ตรง          

(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ1 และเผยแพรไปสู

บุคลากร กลุมเปาหมายที่กําหนด  

 4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอื่นๆที่เปนแนวปฏิบตัิที่ดีมาพัฒนาและจดัเกบ็อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลกัษณ

อักษร (explicit knowledge)  

 5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา   

ที่เป นลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง     
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(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.3  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : 

 สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ

นโยบายและการวางแผนระดับสถาบนั เพื่อใหเปนระบบที่สมบรูณสามารถเช่ือมโยง กับทุกหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ         

ของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบ

และประเมินการดําเนินงานตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกลาว            

ตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช  

เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  

 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอย   

ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงินและสามารถนําไปใช   

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ  

 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู ใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

 5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

 

เกณฑการประเมิน  : 



 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกัวิชาการและประมวลผล ปีการศึกษา ����   58 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.4  : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : 

 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบรหิารความเสี่ยง โดยการบรหิารและควบคุมปจจัย กจิกรรม 

และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน 

เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณ 

ปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมี

แผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรงุระบบ 

อยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลเุปาหมายของสถาบันตามยทุธศาสตรหรือ 

กลยุทธเปนสําคัญ  

 

เกณฑมาตรฐาน  : 

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ 
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ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 2. มีการวิเคราะหและระบุความสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน     

ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้  

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน  

 - ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  

  การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร  

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ  

วิเคราะหในขอ 2  

 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน  

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อ  

พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ  

วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป  

 

 

หมายเหตุ :  

 คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบป

การประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอ

ชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของ

สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสียงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี

หลักฐานประกอบที่ชัดเจน ตัวอยางความเสี่ยงรายแรง ที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย  

บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่

เกิดขึ้นได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับ

เหตุการณดังกลาว 

2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดีอันเนื่องมาจากปจจัย 
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ตางๆ เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยะรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐาน

หรือกฎกระทรวงและเกดิเปนขาว ปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว Online เปนตน 

3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม 

สามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 

 

เกณฑการประเมิน  : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 ขอ 3 หรือ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 

 

หมายเหตุ :   

** หากมีคณะใดคณะหนึ่ง ไดคะแนนการประเมินเปนศูนย 0 แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ

ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน การไมเขาขายที่ทําใหผล

การประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 

1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริการความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือแผนรองรับเพื่อ 

ลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 

2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ(การควบคุมหรือการปองกัน) ของ 

สถาบัน 

3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได 

กําหนดไวลวงหนา 

 

 

 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  

หลักการ  

 การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุน

ของสถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)หรือเงิน

รายได ของสถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจาก

งานวิจัย  บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ  ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินที่สะท



 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกัวิชาการและประมวลผล ปีการศึกษา ����   58 

 

อนความตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏบัติงานประจําปของสถาบันได

อยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน

นักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายที่สถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว 

จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมด ของสถาบันหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการทั้งหมด 

งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็ว ในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดได

หลังจากที่ปฏิบัติ  ตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร

จัดการดานการเงิน  ของสถาบันที่ เน นถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ เชน  

1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. แผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน  

 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  

 5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 

6. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได  

ตัวบงชี ้  จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 



 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกัวิชาการและประมวลผล ปีการศึกษา ����   58 

 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : 

 สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมี

แผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ที่ สามารถผลักดันแผน

กลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้ง

จากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํา

รายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม 

เพื่อใหสามารถ   วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได 

 เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน  

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการ     

ใช เงินอยางมีประสทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

 3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา 

สถาบันและบุคลากร  

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ  

2 ครั้ง 

 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

และความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง  

 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด  

 7. ผู บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเป นไปตามเปาหมาย และนําขอมูล         

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

เกณฑการประเมิน  : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 
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หมายเหตุ : แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงิน

ของสถาบันที่สามารถผลักพันแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากร ที่

ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปน

เงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการ

ดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตอ 

งการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ

แผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอก

หรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ

ทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

หลักการ  

 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคญที่แสดงถึงศักยภาพ 

การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน  

 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ เชน  

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 2) พ.ศ.2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่  2 (พ .ศ.2551 -2565) สํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification  

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

8. เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการ             

การอุดมศึกษา  

 9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงาน 
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รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  

 

ตัวบงชี้ จํานวน  1 ตัวบงชี้   คือ 
ตัวบงชี้ที่ 9.1   ระบบและกลไกการประก ันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันตอง

สรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให

เปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงาน

ตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รวมทั้ง     การรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน มี

การประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน       

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบัน    

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธ

กิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบ      

ที่กําหนด 
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2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย          

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2)การจัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบัน   และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน    ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนดใน CHE QA Online และ 3)การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผล           

ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ            

ทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา    

ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน       

และมีกิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น     

และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

เกณฑการประเมิน  : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 7 หรือ 8 ขอ 9 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกัวิชาการและประมวลผล ปีการศึกษา ����   58 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกัวิชาการและประมวลผล ปีการศึกษา ����  59 

 

บทที่ 3 

แนวทางการปฏบิัตเิพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ 

 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร

ในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน

และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2551-2554) 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันไดกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

อยูแลวตั้งแตเริ่มตน สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ     

ในปจจุบันของสถาบันหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสถาบันและผูมีสวน

เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน 

1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณที่เปลี่ยนไปควรเปน

การกําหนดปรัชญาหรอืปณิธานรวมกันทัง้ผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนดรวมกัน 

และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน 

พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐาน

ตางๆที่เกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน

และกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแก     

ใหสอดคลอง 

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ(strategy) เพื่อนําสถาบันไปสูความสําเร็จ     

ที่พึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน(vision) พันธกิจ(mission) เปาประสงค(goal) และวัตถุประสงค  

(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง(strength) จุดออน(weakness) โอกาส(opportunity) 

และภัยคุกคาม(threat) เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน   

อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่สถาบันกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากทั้งผูบริหาร 

อาจารยและเจาหนาที ่ เพื่อใหเกิดการยอมรบัของทกุฝายอันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผลตามความมุงหวังของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
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2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธและ 

เปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ     

อยางเปนทางการ 

2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายใน 

และมีการมอบหมายอยางเปนทางการ 

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน  

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสู

แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ

ประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ที่จะใชวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ควรจัดทําพรอมกับ

การจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการดําเนิน      

การตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย      

อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน 

 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ ง 4 พันธกิจ เพื่อใชเปน         

แนวทางการดําเนินงานและสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลา          

ที่เหมาะสม 

 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
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มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไมและ

ควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่งๆ 

เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอ        

แนวทางการแกไขปรับปรุง 

 

 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ของแผนกลยุทธ  อย างนอยป ละ 1 ครั้ ง             

และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้          

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระเพื่อพิจารณา

ในที่ประชุมผูบริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป 

8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา และมีการจัดทํา

แผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่ไดรับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

1.มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ   

ของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

1.1 สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ     

ของสถาบัน วามีประเด็นใดที่มุ งเนนเปนสําคัญหรือมุ งสูอัตลักษณใดที่ ตองการ เพื่อนํามาใช              

ในการกําหนดแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ   

ของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

1.2 บุคคลที่ เกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู  อาจประกอบดวย รองอธิการบดี        

ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนางาน ที่กํากับดูแลดานยุทธศาสตร

หรือกลยุทธที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมทั้งดานอื่นๆ ที่เปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน 

1.3 สถาบันควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถ

ของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

รวมทั้งประเด็นการจัดการความรูที่สถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและ

วิธีการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน 

เปนตน 
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2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

อยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

2.1 กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

อยางนอยควรเปนบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารยหรือ

นักวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมทั้งดานอื่นๆ ที่สถาบันมุงเนน 

2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของอาจารยหรือ

นักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สะทอน   

อัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหได

องคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

3 . มี ก ารแบ งป นแ ล ะแลกเปลี่ ย น เรี ยนรู จ ากความรูทั กษะของผู มี ประสบการณ ต รง                

(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพร

ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการและผลงาน

ทางดานวิจัย รวมทั้งผลงานดานอื่นๆ ที่สถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม   

อยางสม่ําเสมอผานเวทีตาง ๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของ

ความรูเคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกลาว 

3.2 สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน เชน          

การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทั้งระหวางหนวยงานภายใน

สถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรร

ทรัพยากรอยางเหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที่ 

 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู

อื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ  

แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบตัิที่ดีมาพัฒนาและจดัเกบ็อยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพื่อใหบุคลากร

กลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย 

4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองใหเกียรติ

แกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 
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5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา        

ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง

(tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผูรับผิดชอบควร วิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ เชน นวัตกรรมที่ได

จากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท 

ของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย 

5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น

ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดานการ

วิจัย 

5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู     

มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน 

5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามเปาประสงคที่กําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร 

หรือกลยุทธของสถาบัน 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 

1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปดวยผูบริหาร 

ดานระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวยรายละเอียด 

ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ 

- ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของสถาบัน 

-  ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศที่มี 

อยูในปจจุบัน 

- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ ทั้ง hardware software 

(system software และ application software) database peopleware และ facilities อื่นๆ 

- งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ 

- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 

- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศที่นําขอมูลจากระบบ

สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียน

ประวัติ เปนตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เปน    

พันธกิจของสถาบันไดอยางครบถวน ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหาร

จัดการดานอื่น ๆ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลา

ในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจ    

ทุกครั้งที่มีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน 

3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจของผูใช

ระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใช  

ระบบสารสนเทศ 

4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว 

4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร  

ในสถาบันอุดมศึกษา เปนตน 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ 
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ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และตัวแทน  

ที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบายหรือ

แนวทางในการดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ 

 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท

ของสถาบัน 

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตาง ๆ เชน 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย

และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

- ความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 

2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือ     

สรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา 

 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ 

สงผลกระทบตอสถาบันดานช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากรและ

ทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ 

2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวของกับคน 

อาคารสถานที่ อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนตน 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบ     

จากความเสี่ยง 
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะห

ในขอ 2 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึงความเสี่ยง

ระดับสูง กลาง ตํ่า ได 

3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณเสี่ยง  

ในอดีตหรือความนาจะเปนที่ จะเกิด เหตุการณ ในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูล ในอดีต           

รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณเสี่ยง

ดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการศึกษา        

ของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 

 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบัติการที่จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบันและดําเนินการแกไขลดหรือ

ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยงและTerminate การหยุดหรือ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของ  

ตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 

 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภาสถาบัน 

5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน   

ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน           

ตอสภาสถาบัน 

 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
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แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังการจัดการ 

ความเสี่ยงและขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบายหรือสภาพแวดลอม   

ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหนวยงานกํากับ 

 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินที่ตองใช

ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 

1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหนาที่ดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถาบัน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชซึ่งจะเปน

งบประมาณในการดําเนินการตามแผน และ กําหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปน

งบประมาณแผนดิน เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุน

ตางกอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ 

 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุนและ

เพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับ

โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมีการทบทวน   

ความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบัน

ในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจะทําใหรายไดรายจาย 

เปนไปอยางเหมาะสม 

 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 

สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําป         

ที่แตกตางกันไดแตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลว กอนที่ที่จะนํา

งบประมาณประจําปเสนอสภาสถาบันควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณ           

ในดานตางๆดังนี้ 
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- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวในแตละปมากนอย

เพียงใด 

- เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของสถาบันแลว งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจมีความ

เพียงพอมากนอยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสถาบันแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาบุคลากร

มีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด 

 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ  2 ครั้ง 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุล   

อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลว

สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใชในกิจกรรมของสถาบันในชวงถัดไป มีการนํารายงาน

ทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน 

 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง 

5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร เปนรายงาน   

ที่แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการ

ทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร 

5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา 

5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน 

5.4 มีการวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 

 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

6.1 สถาบันการศึกษาที่ไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลว   

ควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐ          

ที่มีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวน้ันหากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมได

เขาตรวจสอบเปนประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป  

6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผูตรวจสอบภายใน

อยางเปนทางการ 

 



 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกัวิชาการและประมวลผล ปีการศึกษา ����  69 

 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจชวยในการ 

ติดตามการใชเงิน จัดทํารายงานตางๆที่เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะห

สถานะทางการเงินของหนวยงาน 

7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กําหนด 

 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบ     

ที่กําหนด 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติหรือเปน

ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้ึนเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา        

ที่ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและ

การปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันใหมีการ

ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา /สาขาวิชา จนถึงระดับ    

ผูปฏิบัติแตละบุคคล 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสํา คัญ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน              

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบรหิารสูงสุดของสถาบัน ตองใหความสําคัญและกําหนด

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรบัผดิชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมทัง้กําหนด

มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับคณะ

วิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อใหไดคุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด 

2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานของ

สถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตทั้งนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน

มาตรฐาน และกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

3.2 ตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคครบถวน

ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 

3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ ใชกํากับแตละตัวบ งชี้ ตองสามารถวัดระดับคุณภาพ          

ตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

4. มีการดํา เนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย               

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบัน 

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณครบถวน       

โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปที่ เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูลครบถวนตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พรอม

ทั้งเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหตน

สังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการ

ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือ

ประสานงานกับคณะกรรมการ/หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่

รับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้ 
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6 . มี ระบบ ส า รส น เท ศที่ ให ข อมู ล ส นับ ส นุนก า รป ระกั น คุณ ภาพ ก า ร ศึ ก ษ าภ าย ใน                      

ครบทั้ง  9 องคประกอบคุณภาพ 

สถาบันควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดทั้ง

ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเปนระบบที่สามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอก

ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน 

 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา           

ผูใชบัณฑิตและผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ

ผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการ

ของสถาบัน ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ        

การรวมกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบัน        

ในการดําเนินกิจกรรมตางๆดานการประกันคุณภาพ เปนตน 

 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรม

รวมกัน 

8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ทั้งในสวนของระดับสถาบันหรือ

คณะวิชา และในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ 

8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน    

และมีพัฒนาการดานตางๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขายเพื่อนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกัน    

อยางตอเนื่อง 

 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร

ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ ดีในแตละกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน           

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดีใหกับสาธารณชน 

และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน 
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9.3 มีการวิจั ยสถาบั นดานการประกันคุณภาพการศึกษาและนํ าผลไปพัฒ นางาน              

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

การวิเคราะหตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมองดานการบริหารจัดการ 

 

1. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่ สํ าคัญ  4 ประการ คือ  การผลิตบัณฑิ ต การวิจั ย             

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอยางนอยอีก  

5  ประการที่จะสนับสนุนใหการขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเปาหมายได คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ    

4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจ

สนับสนุนจะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทกุเรือ่งเขาดวยกันอยางเปนระบบและตอเน่ือง จึงจะสงเสริม

ใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึง

พัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดานที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจ

หลักและพันธกิจสนับสนุนไดแก 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) การผลิต

บัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแกสังคม 6) การทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ  8) การเงินและงบประมาณ และ              

9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา จึงไดกําหนดตัวบงชี้ภายใตองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน  

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน     

ของสถาบันแตละแหง ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 5.1 

 

ตารางท่ี 5.1 องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ 

 

 

องคประกอบคุณภาพ 

จํานวนตัวบงชี ้

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

หรือผลลัพธ 

รวม 

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

และแผนดําเนินงาน 

- ตัวบงชี้ที่ 1.1 ตัวบงชี้ที่ เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

1+ 

2.การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่  2.2 , 

2.3 และ 2.5 

ตัวบงชี้ที่  2.1 , 

2.4 , 2.6 และ 

ตัวบงชี้ที่  2.8 และ

ตัวบงชี้ที่ เกี่ยวของ

8+ 
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2.7 ของ สมศ. 

3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - ตั วบ ง ชี้ ที่  3 .1 

และ 3.2 

ตัวบงชี้ที่ เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

2+ 

4.การวิจัย ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตั วบ ง ชี้ ที่  4 .1 

และ 4.2 

ตัวบงชี้ที่ เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

3+ 

5.การบริการทางวิชาการแกสังคม - ตั วบ ง ชี้ ที่  5 .1 

และ 5.2 

ตัวบงชี้ที่ เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

2+ 

6 .ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

- ตัวบงชี้ที่ 6.1  ตัวบงชี้ที่ เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

1+ 

7.การบริหารและการจัดการ - ตัวบงชี้ที่  7.1 , 

7.2 , 7.3 และ 

7.4 

ตัวบงชี้ที่ เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

4+ 

8.การเงินและงบประมาณ - ตัวบงชี้ที่ 8.1 

 

ตัวบงชี้ที่ เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

1+ 

9.ระบบและกล ไกการประกั น

คุณภาพ 

- ตัวบงชี้ที่ 9.1 ตัวบงชี้ที่ เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

1+ 

รวม 4 18 1+ 23+ 

 

2. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 

กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ

ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา      

ของชาติ  ดังนั้น จึงไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม 

พ.ศ. 2549  ซึ่งถือไดวาเปนมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้

ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและ

พัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมคีวามสุขทั้งทางรางกายและ

จิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 
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1) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใช

ความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับ

สากล 

2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม 

3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเอง  

อยางถูกตองเหมาะสม 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมี   

ดุลยภาพ 

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการ 

อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระ          

ทางวิชาการ มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุนสอดคลองกับ

ความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมี

อิสระทางวิชาการ 

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการตางๆ   

อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

อยางตอเนื่อง 

 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษา

ทั้ง 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชนและสังคม

ในการจัดการความรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่หลากหลาย

ของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรียน       

เปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน

และใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการ

นิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรูและ

ทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของ
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ประเภทสถาบันมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ    

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตามระดับ

ความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคมและ

ประเทศชาติ 

4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสราง

ความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรมตางประเทศ

อยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 

การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสูสังคม

ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

1) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นและ

เทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู 

2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง อันนําไปสูสังคม

แหงการเรียนรู 

ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ

กระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละดาน เพื่อให

สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน 

แตละแหง ดังปรากฏในตารางที่ 5.2 
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ตารางท่ี 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

 

มาตรฐาน 

ตัวบงชี้ดาน 

ปจจัยนําเขา 

ตัวบงชี้ดาน 

กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดาน

ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ 

รวม 

1.มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - ตัวบงชี้ที่ 2.7 และ 

3.2 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ 

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

3+ 

2.มาตรฐานด านการบ ริห าร

จัดการอุดมศึกษา 

     ก.มาตรฐานดานธรรมาภิบาล

ของการบริหารการอุดมศึกษา 

 

 

- 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 , 2.4 

, 7 .1 ,7 .3 ,7 .4 , 

8.1 และ 9.1 

 

 

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

 

 

7+ 

     ข.มาตรฐานดานพันธกิจ 

ของการบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 , 2.3 

, 2.5 และ 4.3 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 , 2.6 

, 3.1 ,4.1 , 5.1 , 

5.2 และ 6.1 

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

11+ 

3.มาตรฐานดานการสรางและ

พัฒ นาสั งคมฐานความรู และ

สังคมแหงการเรียนรู 

- ตัวบงชี้ที่ 4.2 และ 

7.2 

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

2+ 

รวม 4 18 1+ 23+ 

 

 

3. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจั ดทํ า มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุม

สถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความ

พรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน อุดมศึกษา และ

กําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแลวในบทที่ 1 ไดแก กลุม ก 

วิทยาลัยชุมชน  กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบัน 
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ที่เนนการวิจัยขั้นสูง  และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  มาตรฐาน

สถาบัน อุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน และมาตรฐานยอยอีกมาตรฐานละ 4 ดาน    

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

1) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอย      

ดานตาง ๆ 4 ดาน 

1.1) ดานกายภาพ 

สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี มีหองครบ       

ทุกประเภท พื้นที่ใชสอยที่ใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ    

และเหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษา     

ตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑพื้นที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งตองจัดใหมีหองสมุด    

ตามเกณฑมาตรฐานมีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอ     

ตอการจัดการศึกษา  ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือ        

ความจําเปนอยางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

1.2) ดานวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการสอดคลอง     

กับวิสัยทัศน พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการ       

ของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถ

แสวงหาความรู ไดอยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลทั้งในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การประเมินผลการเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร

วิชาการ 

1.3) ดานการเงิน 

สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตามกองทุน      

มีแผนการเงินที่มั่นคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและเปาหมาย

ที่กําหนดไว รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและ

ผูใชบริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ       

การจัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุน

ภายใตการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากร

ทุกระดับ 
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1.4) ดานการบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน คานิยม 

ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว   

โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหาร

งบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย         

ที่กําหนดไว  มีการเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการ        

ของผูบริหารทุกระดับ สูประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใตหลักธรรมาภิบาล         

ที่ประกอบดวย หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวมและ

หลักความคุมคา 

 

2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอย  

ดานตาง ๆ  4 ดาน 

2.1) ดานการผลิตบัณฑิต 

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการรับ

นักศึกษาและสอดคลองกับ เปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได            

ตามคุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอสนเทศทีช่ัดเจน เผยแพร  

ตอสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารยที่สงเสริมการจัดกิจกรรม           

การพัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา 

2.2) ดานการวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ ภายใต

จุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทํา

วิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริ่มสรางสรรคที่มี

คุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมได

ในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน 

2.3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้ งในวงกวาง       

และกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกัน

ทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ  การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย         

การคนควา เพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ การจัดใหมี

การศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบ       
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ของการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปน

ขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม 

2.4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับ 

หนวยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปน

สวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบันไดรับ

การปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของ

ชาติสามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่

ปรารถนาและเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุม    

การดําเนินงานดานน้ีอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร การดําเนินงาน

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน   

ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ

กระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษายอยแตละดาน

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน     

ของสถาบันแตละแหง ดังปรากฏในตารางที่ 5.3 

ตารางท่ี 5.3 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

มาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ดน

ปจจัยนําเขา 

ตัวบงชี้ดาน

กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดาน

ผลผลิตและ

ผลลัพธ 

รวม 

1.มาตรฐานดานศักยภาพและ

ความพรอมในการจัดการศึกษา 

    

(1) ดานกายภาพ ตัวบงชี้ที่ 2.5   ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

1+ 

(2) ดานวิชาการ ตัวบงชี้ที่  2.2 

และ 2.3 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 , 2.4  

และ 2.6 

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

5+ 

(3) ดานการเงิน  ตัวบงชี้ที่ 8.1 ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

1+ 

(4) ดานการบริหารจัดการ  ตัวบงชี้ที่ 1.1 , 7.1 

, 7 .2 , 7.3 , 7.4 

และ 9.1 

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

6+ 

2.มาตรฐานดานการดําเนินการ     
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ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

(1) ดานการผลิตบัณฑิต  ตัวบงชี้ที่ 2.7 , 3.1 

และ 3.2 

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

4+ 

(2) ดานการวิจัย ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตัวบงชี้ที่ 4.1 และ 

4.2 

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

3+ 

(3) ด าน ก าร ให บ ริ ก ารท าง

วิชาการแกสังคม 

 ตัวบงชี้ที่ 5.1 และ 

5.2 

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

2+ 

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 ตัวบงชี้ที่ 6.1 ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

1+ 

รวม 4 18 1+ 23+ 

 

4. ตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมิน          

การดําเนินงานอยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ทั้ง  4 ดาน คือ 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรู 

รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมุมมองดานตางๆ  

ที่กลาวขางตน ดังปรากฏในตารางที่ 5.4 

 

 

 

ตารางท่ี 5.4 มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

 

มุมมองดานการบริหาร 

จัดการ 

ตัวบงชี้ดาน 

ปจจัยนําเขา 

ตัวบงชี้ดาน 

กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดาน

ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ 

รวม 

1.ดานนักศึกษาและผูม ี

สวนไดสวนเสีย 

- ตัวบงชี้ที่ 2.6 , 2.7 

, 3 .1 , 3.2 , 5.1 

และ 5.2 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ 

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

7+ 

2.ดานกระบวนการภายใน ตัวบงชี้ที่ 2.5 ตั ว บ ง ชี้ ที่  1 .1  , 

2 .1 , 2 .4  , 4 .1  , 

6.1 , 7.1 และ 9.1 

 

 

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

 

 

10+ 
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3.ดานการเงิน ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตัวบงชี้ที่ 8.1 ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

2+ 

4.ดานบุคลากร การเรียนรู และ

นวัตกรรม 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 และ 

2.3 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 และ 

7.2 

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ

ของ สมศ. 

4+ 

รวม 4 18 1+ 23+ 
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การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
 
 

 การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของสถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น ซึ่งตองเริ่มตนจากการที่สถานศึกษามีการประกัน

คุณภาพภายใน เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการ

ติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินตนเองกอน ตอจากนั้นจึงรับการประเมินภายนอกโดย สมศ. ซึ่ง

จะดําเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การ

ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคลองและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน เพราะตางมุงสูมาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นแกผูเรียน โดยมีวัตถุประสงคของ

การประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้ 

1.1 วัตถุประสงคของการประเมิน 

 วัตถุประสงคทั่วไป 

1.   เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินภารกิจดานตางๆ 

2. เพื่อกระตุนเตือนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหาร  

     จัดการอยางตอเนื่อง 

3. เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

4. เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 

     ตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน 

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทางและวิธีการที่ สมศ.กําหนด และสอดคลอง

กับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

2. เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนความแตกตางของแตละสถานศึกษาที่แสดงถึง         

อัตลักษณรวมทั้งผลสําเร็จการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมของภาครัฐ 

           3.   เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต 

ผลลัพธและผลกระทบมากกวากระบวนการ 
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           4.   เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

อยางตอเนื่อง 

           5.    เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีทิศทางที่สอดคลองกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับ

การประเมินคุณภาพภายใน 

 

          6.    เพื่อสรางความรวมมือและมีเปาหมายรวมกัน ระหวางหนวยงานตนสังกัดและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการเชื่อมโยงการดําเนินงานสูการพัฒนาคุณภาพ

รวมกัน 

          7.   เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพรผลการประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชน 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

          1.    การบริหารจัดการรวมถึงการใชทรัพยากรของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

โดยทําใหการผลิตบัณฑิตทุกระดับ การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการ เกิดประโยชน

สูงสุด และตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ 

          2.    สถานศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษาและรัฐบาล มีขอมูลที่ถูกตองและเปนระบบการ

กําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

          3.    สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเขาสูระดับมาตรฐานสากล และมีความ

เปนเลิศทางวิชาการตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

 

คําอธบิายตัวบงชี้การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 

 สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณของ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยมุงเนนผูเรียนเปนหลัก เพื่อใหความมั่นใจวาผูเรียนจะไดรับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันไมวาจะอยูทองถิ่นใดก็ตาม โดยระบบการประกันคุณภาพเปน 

เครื่องมือในการสงเสริม และสนับสนุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน     

ทั้งนี้ ไดกําหนดแนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาไว 6 ประเด็นคือ 
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 1. ประเมินอิงเกณฑตามจุดเนนของสถานศึกษา 

 2. ประเมินคุณภาพภายนอกจากผลการจัดการศึกษาเปนหลัก ตามมาตรา 51            

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยใหน้ําหนักรอยละ 75 และใชขอมูลเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป  

 3. ประเมินโดยวิธีการและขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยพิชญพิจารณ (Pear 

Review) 

 4. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกตองเชื่อถือได เพื่อกระตุนใหการ

ประกันคุณภาพภายในมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 

 5. ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยใหน้ําหนักรอยละ 25 และใหความสําคัญกับสภา

สถาบัน ผูบริหาร คุณภาพคณาจารย บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ คุณภาพและความพรอมของผูเรียน 

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการประกันคุณภาพภายใน 

 6. ลดจํานวนตัวบงชี้และจํานวนมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถาย

โอนตัวบงชี้และมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยนําเขาและกระบวนการใหอยูในระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน 

 

1. การแบงกลุมตัวบงชี ้

 ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา แบงเปน 3 กลุม คือ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ดังนี้ 

  ตัวบงชี้พื้นฐาน หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนด

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ

หรือผลกระทบไดดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่พัฒนามาจาก

รอบแรกและรอบสอง ประกอบดวย 15 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ ตัวบงชี้ที่ 1 ถึง 11 เปนตัวบงชี้ตามพันธกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา 

 ตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันและตนสังกัด ตัวบงชี้อัตลักษณ

ประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ 16 และ 17 
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 ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไขปญหาสังคมตาม

นโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่

แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเรื่องตางๆ เชน 

การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ การบํารุงศาสนาและ

เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยมและจิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและ

ผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม 

อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง 

ตลอดจนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ฯลฯ 

(เลือกดําเนินการ 2 เรื่อง) ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม คือ ตัวบงชี้ที่ 18 

 

2. การกําหนดคานํ้าหนักตัวบงชี ้

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม กําหนดใหตัวบงชี้พื้นฐาน มีคาน้ําหนักรอยละ 

75 ตัวบงชี้อัตลักษณมีคาน้ําหนักรอยละ 15 และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม มีคาน้ําหนักรอยละ10 

 

 

การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

 การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาขอมูลจากการ

ประเมินตัวบงชี้ที่เชื่อมโยงไปสูการรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา ดังนี้ 

 การประเมินระดับตัวบงชี้ 

  ตัวบงชี้แตละตัวจะมีคะแนนต่ําสุดคือ 0 และสูงสุดคือ 5 ใชผลประเมินของ

คณะกรรมการมาพิจารณารายตัวบงชี้ 

 การประเมินกลุมตัวบงชี้ 

  สมศ. กําหนดเกณฑไว 2 ขอ คือ 

1) คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ที่ 1-11 มีคาตั้งแต 3.51 ขึ้นไป และ 

2) คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ทุกตัวรวมกันมีคาตั้งแต 3.51 ข้ึนไป 
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โดยใชทศนิยม 2 ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงที่สามมีคาตั้งแต 0.005 ใหปด

ขึ้น มิฉะนั้นใหปดทิ้ง 

 ความหมายของระดับคุณภาพ 

คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวบงชี้หรือในภาพรวม สามารถแปลความหมายของระดับ

คุณภาพ ดังนี้ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51-5.00 ดีมาก 

3.51-4.50 ด ี

2.52-3.50 พอใช 

1.51-2.50 ตองปรับปรุง 

0.00-1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

 

3. ขอมูลการดําเนินงานที่ใชประกอบการพิจารณา 

 1. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ใชขอมูลผลการดําเนินงานเฉลี่ย 3 ป

การศึกษายอนหลังกอนการประเมิน (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเปดใหมที่มีการดําเนินงานไมครบ 3 ป

การศึกษา ใหใชขอมูลผลการดําเนินงานเฉลี่ย 2 ปการศึกษาลาสุด หรือหากมีการดําเนินงานไมครบ 2 

ปการศึกษาใหใชขอมูลผลการดําเนินงาน 1 ปการศึกษาลาสุดกอนการประเมิน เชน หากสถาบันไดรับ

การประเมินคุณภาพภายนอกป พ.ศ. 2554 รายงานการประเมินตนเองตองรายงานขอมูลของป

การศึกษาหรือปปฏิทิน พ.ศ. 2551, 2552 และ 2553 กรณีไมมีขอมูลยอนหลังครบ 3 ป ใหใชขอมูล

ลาสุดที่มี 

 2. พิจารณาตามลักษณะของตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้เชิงปริมาณ ใชผลการดําเนินงาน 3 ป

กอนปที่ประเมิน สวนตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ใชผลการดําเนินงาน 1 ป กอนปที่ประเมิน โดยนับตามป

การศึกษาหรือปปฏิทินยอนหลัง กอนหนาปที่ประเมิน 

 

4. รายละเอียดตัวบงชี้เพื่อการประเมิน 

ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

กําหนดใหการประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐาน 4 มาตรฐาน คือ 1)ผลการจัดการศึกษา 
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2)การบริหารจัดการศึกษา 3) การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4)การประกันคุณภาพ

ภายใน ประกอบดวยกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 

จํานวน 18 ตัวบงชี้ ดังนี ้
 

 

ตัวบงชี้ 
มาตรฐานตาม

กฎกระทรวง 

กลุมตัวบงชี้

พื้นฐาน 

ดานคุณภาพบัณฑิต ผลการจัด

การศึกษา และ

การจัดการเรยีน

การสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ป 

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

ดานงานวิจัยและผลงานสรางสรรค 

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

6. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 

7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบรกิารวิชาการมา

ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมของชุมชนหรือองคกร

ภายนอก 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติตามศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบงชี้ 
มาตรฐานตาม

กฎกระทรวง 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน การบริหารจัด

การศึกษา 12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน 

13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 

14. การพัฒนาคณาจารย 

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน การประกัน 

คุณภาพภายใน 15.ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย  ตนสังกัด 

กลุมตัวบงชี้  

 อัตลักษณ 

16.ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน   พันธกิจและ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน 

ผลการจัด

การศึกษาและ

การจัดการเรียน

การสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

17.ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถาบัน 

กลุมตัวบงชี้

มาตรการสงเสรมิ 

18.ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 

 

 

นิยามศัพท 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(Thai Qualifications Framework 

for Higher Education) หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ.

๒๕๕๒ ตองครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม ๒) ดานความรู ๓) ดาน

ทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ดานทักษะ

การวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เนน

ทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย  

 

 

 

 กลยุทธ (Strategy) หมายถึง แนวทางหรือวิธีทํางานที่ดีที่สุด เพื่อใหสถานศึกษาบรรลุ

วัตถุประสงค ภารกิจและวิสัยทัศนที่กําหนดไว โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใน

กรอบระยะเวลาที่ตองการ 

 

 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถานอุดมศึกษาของรัฐ (Public University 

Extension) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในสถานที่อื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่ง
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มิใชที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษานอก

สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 การตัดสินใจแบบมีสวนรวม (Participatory Decision-making) หมายถึง การ

พิจารณาขอมูลและแสวงหาทางเลือกหลายๆ ทาง แลวเลือกทางที่ดีที่สุดที่จะชวยใหบรรลุ

เปาหมายหรือแกปญหาไดสําเร็จ เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามี

สวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารและการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางออม 

 

 การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกําหนดแผน

เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝาย ไดมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรที่

ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในทุกสวนงาน ระดับ

ความสําเร็จของการบรหิารความเสีย่งพิจารณาจากการลดลงของเหตุการณที่ไมพึงประสงค พรอม

ทั้งจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและสรางกลไกการติดตามและประเมินผลการบริหารความ

เสี่ยงอยางเปนระบบ 

 

 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) หมายถึง ศาสตรและศิลปใน

การดําเนินการในสามกิจกรรมที่เกี่ยวของ คือ การวางแผนกลยุทธ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 

และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ เพื่อใหผูเกี่ยวของและสาธารณชนมั่นใจไดวาสถานศึกษามี

การจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

 

 การประเมินการสอน (Teaching Assessment) หมายถึง การวัดผลของกระบวนสอน

ดวยเครื่องมือที่มีคุณภาพ และนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษา โดยใหนักศึกษา 

คณาจารยมีสวนรวมเพื่อตัดสินคุณคาของการสอน เครื่องมือที่ใชในการประเมินการสอนที่สําคัญ 

ไดแก แบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามปลายเปด แบบมาตรประเมินคา 
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 การประเมินเพื่ อยืนยันสภาพจริง (Authentic Assessment for Verification) 

หมายถึง การประเมินที่ผูประเมินใชวิธีสังเกตหรือสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ หรือศึกษาจาก

เอกสาร โดยเอกสารที่ใชตองเปนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงานจริง หรือเปนเอกสารที่ไดรับการ

รับรองความถูกตองจากสถานศึกษา เพื่อแสดงถึงการประเมินจากสภาพจริงหรือการประเมินเชิง

ประจักษ 

 

 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ (Institutional Development  

Based on the Result of Quality Assessment) หมายถึง การนําผลการประเมินคุณภาพภายใน

จากตนสังกัดและผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใชในการทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 

และดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระบบเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางแทจริง 

 

 การพัฒนาสุนทรียภาพ  (Aesthetic Development) หมายถึ ง การปรับป รุ ง

เปลี่ยนแปลงกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอม

และสังคมในแนวทางที่ดีข้ึนอยางมีแผน เปนระบบโดยมีเปาหมายที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับรวมได 

ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสรางสิ่งใหมตองไมเปนการทําลายคุณคาทางสุนทรียของศิลปะและ

วัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสรางวัฒนธรรมใหมที่สอดคลองและเหมาะสมกับกับ

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคมและความนิยม เพื่อให

อยูรวมกันไดอยางเขาใจและมีความเจริญกาวหนาอยางสันติสุข  

 

 การเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning and Teaching) หมายถึง การ

ใชสื่อเทคโนโลยีผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู โดยสถานศึกษาใหบริการ

และอํานวยความสะดวกเพื่อการเขาถึงแหลงทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการติดตอสื่อสารขอมูลกับ

เครือขายอื่นๆ 

 

 การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research-based Learning) หมายถึง 

การเรียนรูที่เนนการวิจัย ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเปนการเรียนทีเ่นนการแสวงหา

ความรูดวยตนเองของผูเรียนโดยตรง เปนการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู และการทดสอบ
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ความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจแบงไดเปน 4 

ลักษณะใหญๆ ไดแก 1)การสอนโดยใชวิธีวิจัยเปนวิธีสอน 2)การสอนโดยผูเรียนรวมทําโครงการวิจัย

กับอาจารยหรือเปนผูชวยโครงการวิจัยของอาจารย 3)การสอนโดยผูเรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย

และนักวิจัยชั้นนําในศาสตรที่ศึกษา และ 4)การสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน 

  

 การวิจัย (Research) หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ ไดมีการศึกษาคนควาตาม

กระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองค

ความรูเดิม 

 

 การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) หมายถึง การวิจัยเพื่อหาแนวทางและ

นโยบายการดําเนินการที่จะเปนประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติ โดยอาจนําผลการวิจัยเสนอแนะ

ตอรัฐบาลหรือแหลงทุนวิจัยอื่นๆ ซึ่งจะเปนการสรางสรรคในโอกาสในการขอความสนับสนุนการวิจัย

ตอเนื่องที่จะเปนการสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรมตางๆ ตอไป 

 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Research for Learning and Teaching 

Development) หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในชั้นเรียนเพื่อหาความสัมพันธระหวาง

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพและสัมฤทธิผลการเรียนรูของผูเรียน อาทิ วิธีการสอน วิธีการเรียนรูของ

ผูเรียน อุปกรณและสื่อการสอน แหลงเรียนรู วิธีวัดและประเมินผล เปนตน ผลการวิจัยจะชวยให

ผูสอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบยิ่งขึ้น 

 

 การวิจัยสถาบัน (Institutional Research) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับสถาบันของ

ตนเอง โดยอาศัยกระบวนการวิจัยและการสรางองคความรูใหม มีวัตถุประสงคเพื่อนําผลมาใชในการ

กําหนดนโยบาย วางแผน ปรับปรุงการบริหารและการดําเนินงานของสถาบัน ประกอบดวย 1)วิจัย

เพื่อประโยชนในการเรียนการสอน 2)วิจัยเพื่อประโยชนในการบริหาร 3)วิจัยความคุมคาของ

ทรัพยากรที่ใช เชน ตนทุนตอหัว คาใชจายดานตางๆ ความคุมคาในการผลิตบัณฑิต 

 

ความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) หมายถึง ความเกง ความยอด 
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เยี่ยมทางวิชาการตามลักษณะเดน หรือจุดเนนของสถาบันในการสรางองคความรู ทั้งในดาน        

การคนควา การถายทอด และการจัดการความรู 

 

คานิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเปน 

ลักษณะเฉพาะของแตละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไวเพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติรวมกันและสงผล

ตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความสําเร็จของสถาบัน 

 

 

 

โครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความความเขมแข็งของ 

ชุมชน (Academic Projects for Community Empowerment) หมายถึง โครงการที่สถาบันจัด

ขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอก และเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีขึ้นในดานตางๆ หรือทําใหสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพของตนเอง 

 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาต ิหมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ 

ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai - Journal Citation Index 

Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให

เปนวารสารระดับชาติ รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference  

Research Papers) หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับ

สมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในสายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 

ศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน

สาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญ

ในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 
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งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ 

การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI Web of 

Science (Science Citation Index Expend, Social Sciences Citation Index, Art and 

Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสาขาอื่นๆ ที่ยอมรับใน

ศาสตรนั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปน

วารสารระดับนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงระดับนานาชาติ (Research Cited Internationally)  

หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ตีพิมพระดับนานาชาติและ

ถูกอางอิง (Cited) โดยบทความวิจัยอื่นๆ ที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การอางอิงจะไม

นับการอางอิงตนเอง ขอมูลการอางอิง (Citation) ใหใชจากฐานขอมูล Scopus แตหากนับการอางอิง

เพิ่มเติมจากวิธีการอื่นใหแสดงหลักฐานวาไมไดนับซ้ํากับที่นับจากฐานขอมูล Scopus ไปแลว 

 

 

งานสรางสรรค (Creative Product) หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาคนควา 

อยางเปนระบบที่ เหมาะสม กับกลุมวิชาทางศิลปะ ตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน ไดแก 

ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศิลป (Literature) และตาม

การแบงกลุม ISCED (International Standard Classification of Education ไดแก คณะวิจิตร

ศิลป คณะจิตรกรรม ปติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร คณะ

โบราณคดี คณะมนุษยศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยเปนผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด 

แนวทางการทดลอง เพื่อใหเกิดผลงานในมิติใหม หรือเปนการพัฒนาจากแนวคิดการสรางสรรคเดิม 

เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรทางศิลปะ  งานสรางสรรคยังครอบคลุมไปถึง

สิ่งประดิษฐ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณคาและคุณประโยชนเปนที่ยอมรับใน

วงวิชาชีพ 

 

งานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติ (Publicized Creative Works at National  
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Levels) หมายถึง การนําเสนอผลงานศิลปะแขนงตางๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ฯลฯ ที่

เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรอืกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับชาติอยางเปน

ระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของ

และมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 

 

งานสรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ (Publicized Creative Works at  

International Levels) หมายถึง การนําเสนอผลงานศิลปะแขนงตางๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป ฯลฯ ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอใน

ระดับนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจาก

องคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

 

    แหลงเผยแพรที่มีคุณภาพ หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร โดยการจัดนิทรรศการ

หรือจัดการแสดงซึ่งเปนการนําเสนอผลงานจากงานสรางสรรค สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดย

ประกอบดวยหลักเกณฑในการพิจารณาคุณภาพ ดังตอไปนี้ 

1. ตองเปนหอศิลประดับสถาบันการศึกษา 

2. หอศิลปขององคกรหรือสมาคม จะตองเปนสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะ

โดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป เพื่อดูและการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

3. แหลงเผยแพรระดับนานาชาติ ตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับ

นานาชาติ หรือเปนโครงการความรวมมือทางศิลปะระหวางประเทศ 

4. มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรอง คัดเลือกงานศิลปะหรือการจัด

แสดงผลงาน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการที่ สอดคลองกับเกณฑการประเมิน 

ประกอบดวย ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่ไดรับการยอมรับในวงวิชาการ 

5. ศิลปะที่ไมตองการแสดงที่หอศิลป จะตองมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และ

การประเมินผล โดยผลงานที่จัดแสดงตองไดรับการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือ

หลักฐานที่แสดงกิจกรรมการดําเนินการอยางเปนระบบและมีคุณภาพ ของการแสดงที่มี

ลักษณะเฉพาะ เชน การแสดงพื้นบาน ดนตรี ดุริยางคศิลป และนาฏศิลปนอกสถานที่ (Street 

Performance) เปนตน 
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งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ 

ไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยาง

ถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ

ประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชน

ไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค  และ/หรือไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการ 

แกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีดังนี้ 

1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชน 

แกสาธารณชนในเรื่องตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใช

ประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

ดานการสงเสริมประชาธิปไตยโดยภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

2. การใชประโยชนเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายใน 

การนําไปประกอบเปนขอมูลทางประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการกฎเกณฑตางๆ โดย

องคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 

3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการ 

พัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต     

เปนตน 

4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ  

ยกระดับจิตใจ กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมี

การศึกษาและการประเมินไว 

 

ทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resources) หมายถึง ปจจัยที่นํามาเพื่อการจัด 

การศึกษา รวมทั้งแหลงที่มาของความรู ความเขาใจและประสบการณ เชน งบประมาณ หองสมุด 

พิพิธภัณฑ ทองปฏิบัติการ สนามกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น 

เปนตน 
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หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน  

หมายถึง หนวยงานหรือองคกรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

สถาบันอุดมศึกษาไปใชใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรองเปนเอกสารหลักฐานที่ชัดเยน พรอมทั้งระบุ

ผลของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

 

ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผาน 

กระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลวตามเกณฑ กพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา 

 

   ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือ 

หนังสือ (Book) ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 

บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ              

มีขอความรูที่สะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือการ

วิจัย โดยจัดทําในรูปของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน 

 

ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อ 

ตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือเปนสวนหนึ่งของรายวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการ

วิเคราะหและสังเคราะหความรูที่เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาใน

ระดับอุดมศึกษา 

 

หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการทีเ่ขียนข้ึนเพื่อเผยแพรความรูไปสูวงวิชาการหรือผูอาน

ทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร หรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอน

ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่
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มั่นคงและใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญา ความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ

ใหแกสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

วารสารระดับชาต ิหมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai 

- Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร 

 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล 

เช น  ฐาน ข อ มู ล  ISI Web of Science (Science Citation Index Expend, Social Sciences 

Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูล

สาขาอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร 

 

อาจารย หมายถึง อาจารยประจําที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

อาจารยที่มีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษา ทั้งปการศึกษา 

 

นักวิจัย(Researchers) หมายถึง อาจารย/ขาราชการ/เจาหนาที่วิจัยและนักวิจัย ทั้งที่เปน

ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรที่มีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ

เทียบเทานักวิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษา 

 

นักวิจัยประจํา (Full-time Researchers) หมายถึง บุคคลที่เปนขาราชการ หรือพนักงาน

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรที่มีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาที่วิจัยหรือ

นักวิจัย และมีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษา 

 

วิธีการนับ 

การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference 
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หรือ Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการนั้น สามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปนความฉบับสมบูรณ (Full Paper) เทานั้น 

ทั้งนี้ ใหนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปปฏิทิน ในกรณีที่บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรเปนผลงานเดิม แตนําไปตีพิมพหรือเผยแพร

มากกวา 1 ครั้ง ใหนับไดเพียง 1 ผลงาน ทั้งนี้ จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงาน

สรางสรรคไดตีพิมพหรือดําเนินการไปแลว หรือไดรับการตอบรับอยางเปนทางการเปนลายลักษณ

อักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพรแลวเทานั้น 

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ใหนับจากวันที่นํา

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) มา

ใชและเกิดผลอยางชัดเจน ตามปปฏิทิน ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชน

มากกวา 1 ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตาง

กันอยางชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน 

การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของ

อาจารยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) โดยเปนผลงานที่ไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรใน

รูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทาง

วิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ในกรณีที่มี

การตีพิมพมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการตีพิมพครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซ้ํากรณีที่ไดรับการ

ตีพิมพหลายครั้ง หรือที่อยูระหวางกระบวนการตีพิมพ 

การนับจํานวนอาจารยและนักวิจัย ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่ 

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา โดยรวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 

กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 คน 

กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6 – 9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 

กรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 
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การใชสูตรคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการ

ดําเนินงานที่กําหนดเปน 5 คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคา

คะแนน ดังนี้ 

      ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้                    

                                  ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน 5 คะแนน 

 

บริการวิชาการ/วิชาชีพ (Academic/Professional Services) หมายถึง กิจกรรมที่ 

สถานศึกษาไดจัดทําขึ้นเพื่อใหบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคมและชุมชน โดยเปนกิจกรรมหรือ

โครงการที่ชวยพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน ซึ่งแสดงใหเห็นความสามารถของหนวยงานที่มี

สวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคมในรูปแบบของงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งแสดงถึง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษา นักศึกษา ชุมชน และสังคม ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการ

ตางๆ 

ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) หมายถึง ระบบที่กอใหเกิด 

ผลดี ทําใหผูใชบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ในวงการศึกษาไดดัดแปลงระบบการ

ประกันคุณภาพมาใชเพื่อประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เชน 

- ระบบ ISO (International Standardization and Organization) เปน 

มาตรฐานระบบคุณภาพที่มีการเนนในหลักการ เปาหมายและจุดประสงค สามารถใชเปนเครื่องมือใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต หรืองานบริการที่รวมการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 

เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาผลิตภัณฑของผูบริการเปนไปตามความตองการทางคุณภาพของลูกคา 

- ระบบ TQM (Total Quality Management) เปนระบบที่ปรับปรุงการ 

วางแผน การจัดองคกร และทําความเขาใจในกิจกรรที่เกี่ยวของกับแตละบุคคลในแตละระดับเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ ใหมีความยืดหยุนที่จะสามารถแขงขันได ประสิทธิภาพของการจัดการองคกร

ในระบบนี้ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของทุกคนในการนําองคกรไปสูเปาหมาย 

 

- ระบบ The Malcom-Baldrige National Quality Award เปนแนวทางการ 

x 5 
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ตรวจสอบคุณภาพองคกร ซึ่งแนวทางนี้อาจนํามาใชในการตรวจสอบคุณภาพขององคกรทางดาน

การศึกษา มีองคประกอบ 7 ดานคือ 1)การเปนผูนํา 2)สารสนเทศและการวิเคราะห 3)การจัดทําแผน

ยุทธศาสตร 4)การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย 5)การบริหารกระบวนการผลิตบัณฑิต วิจัย 

และบริการวิชาการ 6)สัมฤทธิ์ผลทางวิชาการ 7)สัมฤทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

 ระบบการประกันคุณภาพของแตละสถานศึกษาที่กําหนดขึ้นอาจจะ

ผสมผสานวิธีการตางๆ เขาดวยกัน แตอยางไรก็ตามจะตั้งอยูบนพื้นฐานของปจจัยนําเขา (Input) 

กระบวนการ (Process) ปจจัยผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

 

วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององคกรที่ตองการจะเปน โดย

กําหนดทิศทางอยางชัดเจน 

 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง กลุมของขอมูลที่ผานการประมวลผลตามกฎเกณฑ 

เพื่อใหขอมูลเหลานั้นมีความหมายและมีประโยชนตามความตองการของผูใช ขอมูลที่ผานการ

เปลี่ยนแปลง หรือจัดกระทําเพื่อผลของการเพิ่มความรู ความเขาใจของผูใช ลักษณะของสารสนเทศ

จะเปนการรวบรวมขอมูลหลายๆ อยางที่ เกี่ยวของกันเพื่อจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมี

องคประกอบ 5 สวนคือ ขอมูล การประมวลผล การจัดเก็บ เทคโนโลยีเปนเครื่องมือที่ชวยการเก็บ

ขอมูล และสารสนเทศ 

 

อัตลักษณ (Identity) หมายถึง ผลผลิตของผู เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ

หนวยงานตนสังกัด 

 

เอกลักษณ (Uniqueness) หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปน

ลักษณะโดดเดนเปนหนึ่งของสถานศึกษา 
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บทที่ 4 

การดําเนนิงานการประกนัคณุภาพการศึกษาของสาํนักวิชาการและประมวลผล 

การเตรียมการของสํานักกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน  

1. การเตรียมเอกสาร  

ก. จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําปหรือรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) ทั้งนี้ รูปแบบการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ประจําป  ควรมีหัวขอหลัก ดังนี้  

1) คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี)  

2) ขอมูลเบื้องตนของสํานัก ประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสรางการ

บริหารจัดการ ระบบ และกลไกประกันคุณภาพของสํานัก สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินใน

รอบปที่ผานมา และ เปาหมายสําคัญในปปจจุบัน (ควรสรุปเปนตาราง)  

3) ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเปาหมาย  

ในรอบปปจจุบันตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพไดแก  

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1   กระบวนการพฒันาแผน 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

4) สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของ 

แตละองคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดน

และจุดที่ควรพัฒนาแผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป  

 

ข. จัดการเตรียมเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ  

1) เอกสารอางอิง ควรเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่นําเสนอในรายงาน       

การประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงานการ

ประเมินตนเอง  
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2) หากเอกสารที่อางถึงเปนสวนหนึ่งของเอกสารชุดใหญใหใชวิธีใดวิธีหนึ่ ง        

ในการระบุวาเอกสารหรือขอความที่กลาวถึงอยูที่ใด เชน ระบุหนาที่อางอิง ทําแถบกระดาษสีแยก

หนากระดาษ หรือระบายสีเนนขอความ เปนตน  

3) สําหรับเอกสารที่ เปนแผนปลิวหรือแผนพับ ควรจัดเย็บเปนเลมบางๆ ไว      

หรือใสแฟมไวกันการสูญหายหรือหลงอยูกับเอกสารชุดอื่น  

4) จัดเตรียมคอมพิวเตอรและการตอเชื่อมเครือขายที่สมบูรณหากเอกสารอางอิง

อยูในเว็บไซดหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ  

5) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือ      

จัดเอกสารใหอยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวา จะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด 

หนวยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวที่ 

เดียวกันในหองทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอ 

เอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได เร็วและดู         

ความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว  

 

2. การเตรียมบุคลากร  

ก. การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้  

1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ สําคัญๆอาทิ        

การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ        

เปนเชนไร  

2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ 

โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง  

3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสรางความกระจาง

ในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร  

4) เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพคือภารกิจประจํา   

ของทุกคนที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง  

ข. การเตรียมบุคลากรเพื่อทาํหนาทีผู่ประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจาํเปนตอง 

มีบุคลากร 1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้  

1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางถองแท  
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2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถใหขอมูล

ตอ ผูประเมิน รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกบัใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมนิตองการขอมูลเพิม่เติม

ที่ ตนเองไมสามารถตอบได  

3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมา

ใหขอมูลอยางครบถวน  

4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอก

สถาบันวาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใคร  

5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินสามารถ ประสานงาน

แกไขไดทันที  

 

3. การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน  

ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน  

1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะทีก่วางพอสาํหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปน

หองที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ  

2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริม   

อื่นๆใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ  

3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณ 

ใกลเคียง  

4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจน

บริการ สาธารณูปโภคอื่นๆ  

5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอื่นใด  

เพิ่มเติม  

ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิตนักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปน

การเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน  

 

4. การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน  

ก. สํานักจัดทําคําสั่งแตงตั้งและจัดสงใหคณะกรรมการประเมินภายใน ทราบ ทั้งนี้ 

แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน เปนดังนี้ :  

1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา  
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- ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของภาควิชาหรือ

หนวยงาน เทียบเทา  

-  เปนผูประเมินจากภายในสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน  

ของ สกอ. หรือสถาบันจัดฝกอบรมให 

 -  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในสถาบันที่ผาน

การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. และไมเปนบุคลากรในภาควิชาที่รับการประเมิน  

 

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา  

- ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้ งนี้  ขึ้นอยูกับขนาดของคณะหรือ

หนวยงานเทียบเทา  

- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน

ของ สกอ. อยางนอย 1 คน  สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน

ของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมให  

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่  

ผานการ ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.  

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน  

- ควรมีกรรมการอยางนอย  5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน  

- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน

ของ สกอ. อยางนอยรอยละ  50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตร       

ผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมให  

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบัน       

ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 

ข. จัดสงรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป(SAR) และ

เอกสารที่ เกี่ยวของอื่นๆ (ถามี) ใหคณะผูประเมินกอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห      

พรอมทั้งแจงรายชื่อผูทําหนาที่ประสานงานระหวางสถาบัน คณะวิชาหรือหนวยงานกับคณะผูประเมิน

ใหคณะผูประเมินทราบ รวมทั้งเบอรโทรศัพทและ e-mail address สําหรับติดตอ  

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผูประเมิน เพื่อรวมเตรียมแผนการ 

ประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยมการใหขอมูลที่คณะผูประเมินตองการ 

เพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ  เปนตน 
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การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ  

1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดรวมรับฟงคณะผูประเมินชี้แจงวัตถุประสงคและ

วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม  

2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับ   

การนําเยี่ยมชมหรือตอบคําถามหรือรับการสัมภาษณจากคณะผูประเมิน  

3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงาน    

กับบุคคลหรือหนวยงานที่คณะผูประเมินตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน 

ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่นๆ  

4) ในกรณีที่คณะผูประเมินทํางานตอหลังเวลาราชการควรมีผูประสานงาน สวนหนึ่ง

อยูอํานวยความสะดวก  

5) บุคลากรทั้งหมดควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะผูประเมิน   

เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม  

 

การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ  

1) ผูบริหารภาควิชาคณะวิชาหรือสถาบัน และผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินเขาสูการ

ประชุม หรือสัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรม

ตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งซึ่งประกอบดวย กิจกรรม  

ที่ตองดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม 

ตลอดจน ผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได       

อยางตอเนื่อง  

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบัน  

ชื่นชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้นและตระหนักวาทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย  

3) ภาควิชา คณะวิชาและสถาบันอาจพิจารณาใหขอมูลยอนกลับแกคณะผูประเมิน

เพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตอไป  

 

การรายงานประเมินตนเอง 
ความหมายของรายงานการประเมินตนเอง 
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 รายงานการประเมินตนเองเปนรายงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหรือ

หนวยงานที่กํากับดูแล  และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
 

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน  มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 

 1. เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 

2542  แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่วา  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา และใหถือวา

การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําป  เสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงาน  ที่เกี่ยวของและ

เปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอก 

 2. เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทราบสมัฤทธิผลในการดําเนินงานของตนเองทราบจุดแข็ง จุดที่ควร

ปรับปรุงสําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 

 3. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสํานัก 

 รายงานการประเมินตนเอง ประกอบดวย 

 1. คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี) 

 2. ขอมูลเบื้องตนประกอบดวย  ประวัติ  ปรัชญา  โครงสรางการการบริหารจดัการ ระบบกลไก

ประกันคุณภาพของหนวยงาน  

 3. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเปาหมายในรอบปปจจุบัน

ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพไดแก 

   

ตัวบงชี้ที่ 1.1   กระบวนการพฒันาแผน 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

การเขียนรายงาน 
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 การเขียนรายงานของสํานัก 

ประกอบดวยรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของหนวยงานโดยมีสาระประกอบดวย  ประวัติ  

ปรัชญา  จุดเนน  โครงสรางการบริหารจัดการ  ระบบและกลไกประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา ตลอดจนเปาหมายที่สําคัญ  ในปปจจุบัน

ลักษณะการเขียนแบบบรรยาย 

 ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

 เปนสวนหนึ่งที่เขียนถึงการดําเนินงานจริง  เพื่อเปนขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน

และการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่กําหนดไว  โดยมีรูปแบบการนําเสนอตามตัวบงชี้ในแตละ

องคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่เพิ่มเติมของสถาบันโดยยึด   

การอางอิงจากแหลงขอมูลตาง ๆ ประกอบ 

 ลักษณะการเขียนรายงาน 

 เปนการบรรยายสังเคราะห  และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑที่ชี้ใหเห็นถึงการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาประกอบดวยสิ่งที่ตองรายงานตอไปนี้ 

  1. กิจกรรมที่สถาบันดําเนินการในแตละตัวบงชี้ 

  2. การประเมินผลตามเกณฑ 

  3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงชี้น้ัน 

  4. จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแตละตัวบงชี้ 
 

 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา เปนสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละ

องคประกอบการปรับปรุงแกไขหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้น เพื่อรายงานสรุปผลสําเร็จ

ของการดําเนินงานการประกันคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจนแผน และเปาหมาย

การดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต                       
 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของการประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักวิชาการและประมวลผล 

ระยะเวลา การดําเนินงาน 

พฤษภาคม ประชุมสํานัก เตรียมติดตามผลการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน จัดทํารายงาน

ประเมินตนเอง(SAR)ของสํานกั 
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พฤษภาคม-มิถุนายน จัดประชุมเพือ่ทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเกบ็ขอมลูตัวช้ีวัดและการจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง (SAR)ประจําปการศึกษา 

มิถุนายน-กรกฎาคม ประชุมสํานักเพื่อเตรียมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

มิถุนายน-กรกฎาคม เสนอแตงตัง้คณะกรรมการประเมินตรวจประเมินและวางแผนประเมินคุณภาพภายใน 

ปการศึกษา 

มิถุนายน-กรกฎาคม ตรวจและประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา  

มิถุนายน-กรกฎาคม สํานักจัดสงรายงานประเมินตนเอง(SAR) มายังฝายประกันคณุภาพการศึกษา เพื่อรบั

การตรวจและประเมินคุณภาพจาก สมศ. 

กรกฎาคม จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)ของสํานักเพือ่รบัการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

กรกฎาคม - สิงหาคม ประสานงานในการจัดเตรียมขอมูล หลักฐาน เอกสารอางอิง เพื่อรับการตรวจและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

กันยายน - จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสํานัก 

- จัดสงขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักเขา

ระบบฐานขอมลูCHE QA ของ สกอ. 

- จัดสงเลมรายงานการประเมินตนเอง(SAR)และผลการตรวจประเมินคุณภาพ

ของสํานักใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

- จัดสงเลมรายงานผลการตรวจประเมินของสํานกัและผลการตรวจประเมิน

ระดับสํานักใหแกฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

- รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในในปการศกึษาน้ันตอสภา

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม - จัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน 

- จัดทําแผนยุทธศาสตรแผนการดําเนินงานและแผนการปฏิบัติราชการของ

สํานัก 

- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาสํานัก 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของสํานักวิชาการและประมวลผล (ตอ) 

 

 

ระยะเวลา การดําเนินงาน 

ตุลาคม - จัดทําแผนโครงการของสํานักประจําปงบประมาณใหม 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตามผลเบื้องตน  

- สรปุผลการดําเนินการประกันคุณภาพและแนวทางปรบัปรุงพัฒนา 

ตุลาคม-พฤศจิกายน ดําเนินการใหคําแนะนําปรบัปรุงและพฒันา 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ ปรับปรงุแบบฟอรมเก็บขอมูลและรปูแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

ธันวาคม จัดทําคําสัง่แตงตั้งผูรบัผิดชอบตัวช้ีวัด 

มกราคม - มีนาคม จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกบัผูรบัผิดชอบงานประกันคุณภาพบุคลากรและผูที่มี   

สวนเกี่ยวของกบัประกันคุณภาพ 

มีนาคม จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับสมบูรณรวมถึงแบบเก็บขอมลู และ

แบบเลมรายงาน 

ตลอดปการศึกษา - จัดทําเอกสารสือ่และจัดบอรดประชาสมัพันธงานประกันคุณภาพการศึกษา

และเผยแพรขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาทางเว็บไซต 

http://academic.reru.ac.th  

- ติดตอประสานงานกบัฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

- ประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจําปของสํานกั 

-  ประสานงานในการจัดเตรียมขอมลูหลักฐานเอกสารอางองิสําหรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอก 

- พัฒนาคูมืองานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

- สรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้แกบุคลากรและผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของ

สํานัก 
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