คํานํา
สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึก ษาตามพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแหง ชาติ แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 กําหนดใหทุกสถานศึก ษามีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและใชเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษาจะมีป ระสิท ธิภ าพ ตอ งกําหนดใหมีก ารตรวจสอบระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเองใหมีความพรอมเพื่อรับการประเมินภายนอก
ของสํานักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และสํา นักงานคณะกรรมการ
พัฒ น าระบบ ราชการ(ก.พ.ร.) ซึ ่ง คณะกรรมการการอุด มศึก ษา ไดใ หค วามเห็น ชอบให
สถาบันอุดมศึก ษา นําตัวบงชี้นี้ ไปเปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อ
ความมีประสิทธิภาพ
สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ ยเอ็ด จึงไดจัดทําคูมือ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555 ฉบับ นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนคูมือในการดําเนินงาน
และประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report) เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและเปนประโยชนในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในรอบตอไป
หวัง เปน อยา งยิ ่ง วา คู ม ือ ฉบับ นี ้ จะทํ า ใหสํ า นัก วิช าการและประมวลผล ไดใ ชป ระโยชนในการ
ดําเนิน งานดา นประกัน คุณ ภาพการศึก ษาเพื่อ นําพาสํานัก วิชาการและประมวลผล มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ดไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่ตั้ง
สํานักวิชาการและประมวลผล ตั้งอยู อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ถนนรอยเอ็ด-โพนทอง ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
1.2 ประวัติความเปนมา สํานักวิชาการและประมวลผล
ในอดีต สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด ไดเปดการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2542
หนวยงานที่รับผิดชอบงานวิชาการคือ สํานักสงเสริมวิชาการ ตอมาป พ.ศ. 2545 ไดเปลี่ยนโครงสรางการ
บริห ารงานใหมจึงเปลี่ยนชื่อจากสํานักสงเสริม วิชาการเปนสํา นักสงเสริม การเรียนรู โดยมีหนวยงาน 3
หน วยงาน คื อ ฝ ายอํ านวยการ/เลขานุ ก าร ฝ ายหลั ก สู ต รและแผนการเรี ยน และฝ า ยทะเบี ย นและ
ประมวลผล ในป พ.ศ. 2547 ไดเปลี่ยนโครงสรางใหมอีกครั้งเปนงานบริการการศึกษา ซึ่งขึ้นตรงกับคณะ
ศิลปศาสตรและวิท ยาศาสตร โดยมีหนวยงานยอย 4 หนวยงาน คือ งานอํานวยการและเลขานุการ งาน
แผนการเรียนและตารางเรียน งานวิชาการและหลักสูตร และงานโสตทัศนูปกรณการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2552 เปลี่ยนเปนชื่อ สํานักวิชาการและประมวลผล ซึ่งมีหนวยงานยอยอยู 4
กลุ ม งาน คื อ กลุ ม งานอํ านวยการ กลุ ม งานบริ ก ารวิชาการ กลุ ม งานทะเบี ยนประวัติ และกลุ ม งาน
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 ประสานงานและบริการดวยเทคโนโลยีสูความเปนเลิศ
1.3.3 พันธกิจ
สํานักวิชาการและประมวลผล ไดดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจ โดยไดปฏิบัติภารกิจที่
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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สําคัญ ดังนี้
1. เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนือ่ ง
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหขอมูลนักศึกษา การบริการวิชาการแกนักศึกษา
คณาจารยและสังคมที่ถูกตอง
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายเพือ่ มุงเนนพัฒนาและเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนมนุษยและพลเมืองที่ดี
4. ใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคม หลากหลายรูปแบบอยางตอเนือ่ ง
เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาทองถิ่น
5. วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนื่อง
6. เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักอยางตอเนื่อง
1.3.4 วัตถุประสงค
สํานักวิชาการและประมวลผล มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู คูคุณธรรม สอดคลองกับปรัชญามหาวิทยาลัย
2. เพื่อประสานงานและดําเนินการดาน งานทะเบียน งานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการรับสมัครนักศึกษา
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการใหบริการวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางรวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อรวบรวมระเบียบขอบังคับ งานทะเบียน งานหลักสูตร และการจัดแผนการเรียนที่ถูกตอง
ไดมาตรฐาน
1.3.5 นโยบาย
สํานักวิชาการและประมวลผล มีนโยบายหลักดังนี้
1. มีระบบการสงเสริมการใหบริการประจําสํานักวิชาการและประมวลผลที่ทันสมัย
2. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
3. บุคลากรมีภาระงานและระบบการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเชี่ยวชาญ
4. มีการนําเสนอขอมูลขาวสาร เผยแพรตอสังคมทัง้ ภายในและภายนอก
1.3.6 เปาหมาย
สํานักวิชาการและประมวลผลไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาหนวยงานในดานตาง ๆ ขึ้น ดังนี้
1. ดานบุคลากร
1.1 มีบุคลากรทีม่ ีความรู ความสามารถ กลาคิด กลาตัดสินใจ และมีใจรักในงานบริการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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1.2 มีบุคลากรเพิ่มขึ้นตามจํานวนนักศึกษาและภาระงานที่เพิ่มขึ้น
1.3 บุคลากรมีประสบการณในการปฏิบัตงิ านมากขึ้น ทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
1.4 บุคลากรในหนวยงานมีคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมกับการไดรับคัดเลือกเขารับการบรรจุแตงตัง้
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการและตองไดรบั ความเห็นชอบจากผูบริหารมหาวิทยาลัย
1.5 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยมีการศึกษาดูงาน การเขารวมการฝกอบรม
การศึกษาตอและการเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ดานระบบการสงเสริมการใหบริการ
2.1 มีระบบออนไลนที่ทันสมัยและมีตูตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษากระจายอยูในอาคาร
เรียนทุกหลัง
2.2 มีระบบการใหบริการแบบ One Stop Service ของหนวยงาน
2.3 มีแผนผังการปฏิบัติงานทีเ่ ปนมาตรฐานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดงตอประชาคมได
รับทราบ
2.4 มีสถาบันจัดการความรูของสํานัก
3. ดานภาระหนาที่
3.1 บุคลากรประจําสํานักมีภาระงานทีเ่ หมาะสมกับคุณลักษณะของตนเองเพื่อใหไดงานที่มี
ประสิทธิภาพ
3.2 บุคลากรประจําสํานักมีแผนการปฏิบัติงานและคูมือการปฏิบัตงิ านของตนเองเปน
ลายลักษณอกั ษรเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพของหนวยงาน
3.3 บุคลากรมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกปงบประมาณ
4. ดานโครงสรางการบริหารงาน
สํานักวิชาการและประมวลผลมีโครงสรางการบริหารจัดการชัดเจน ซึ่งแตละงานจะมี
หัวหนางานเปนผูตรวจสอบและใหคําปรึกษาพรอมทั้งชวยแกไขปญหาที่อาจเกิดจากงานที่ตนเองไดรับ
มอบหมาย และมีผรู ับผิดชอบในการปฏิบัตงิ านอยางชัดเจน
5. ดานกายภาพ
สํานักวิชาการและประมวลผล มีสถานที่ตั้งเอื้อตอการใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย
และบุคคลทั่วไป และมีระบบมาตรฐานในการใหบริการที่ดี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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1.4 โครงสรางองคกร (เดิม)
โครงสรางองคกรสํานักวิชาการและประมวลผล

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ
ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

กลุมงานอํานวยการ
นางนวลละออง กันแกว

ดร.ปริ่มมาลา ขําคมเขตต
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล

กลุมงานบริการวิชาการ

ภาพที่ 1 แสดง โครงสรางองคกรสํานักวิชาการ
และประมวลผล

กลุมงานทะเบียนประวัติ

กลุมงานประมวลผลการศึกษา

นางสุภาวดี ศรีลยั

นางสาวรัชนี ประเสริฐสังข

นายนาครินทร โพธิช์ ัย

นางสาวสุกญั ญา แพงโพนทอง

นางสาวจินตนา โพธิช์ ัย

นายประเสริฐ สุทธิประภา

นางเนาวะพา อนารัตน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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1.5 โครงสรางการบริหารสํานักวิชาการและประมวลผล (เดิม)
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ภาพที่ 2 แสดง โครงสรางการบริหารสํานักวิชาการ
และประมวลผล

สํานักวิชาการและประมวลผล

 กลุมงานอํานวยการ
- งานแนะแนวประชาสัมพันธการรับสมัคร
- งานแผนพับ/โปสเตอร/เอกสารตางๆ เกีย่ วกับการ
ประชาสัมพันธ
- งานจัดรายการวิทยุของมหาวิทยาลัย
- งานนิทรรศการหรือประชาสัมพันธอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- งานรับสมัครนักศึกษา
- งานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม
- งานประชาสัมพันธหนวยงาน
- งานธุรการ/สารบรรณ
- งานการเงินและพัสดุ
- งานประกันคุณภาพ
- งานประชุมสํานัก
- งานเตรียมเอกสาร เบิก จาย คาสอนภาค กศ.ปช.
- งานรับผลการเรียนและตรวจสอบความถูกตอง
- งานดําเนินการสรุปผลการเรียนที่ผานการตรวจสอบ

 กลุมงานบริการวิชาการ

 กลุมงานทะเบียนประวัติ

 กลุมงานประมวลผลการศึกษา

- งานตารางเรียน-สอน และตารางสอบ
- งานบันทึกขอมูลอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษา
- งานปฏิทินการเรียนการสอน
- งานกําหนดรายวิชาเรียนนักศึกษาที่เปดสอนแตละภาคเรียน
- งานเตรียมรายวิชานักศึกษา
- งานสถิติการสอนอาจารย
- งานจอง – ยกเลิกการใชหอง
- งานขอมูลอาคาร และหองเรียน
- งานแผนการเรียน
- งานดําเนินการขอรายชื่ออาจารยผูสอนแตละปการศึกษา
- งานดําเนินการขอรายวิชาเลือกเสรี
- งานสรุปรายชื่อนักศึกษาทีเ่ ลือกรายวิชาเลือกเสรีพรอมประกาศ
- งานคูมือแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
- งานคูมือนักศึกษา
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานประสานสาขาวิชาเพื่อเปรียบเทียบโอนหลักสูตรกรณีพัฒนา

- งานบันทึกและแกไขประวัตินักศึกษา

- งานรับผลการเรียนของนักศึกษาที่ผานการอนุมัติ
- งานบันทึกผลการเรียน
- งานแกไขผลการเรียน
- งานบันทึกผลการเรียนเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิต
- งานติดตามรายวิชาที่ไมไดสงผลการเรียน
- งานดําเนินการเทียบโอน
- งานดําเนินการแจงผลการเรียนถึงผูปกครองนักศึกษาภาคปกติ
- งานจัดทํารายชื่อบัณฑิต
- งานดําเนินการและประสานนักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
- งานตรวจสอบสําเร็จการศึกษา
- งานบัญชีรายชื่อผูศึกษาครบหลักสูตรเพื่อเสนอพิจารณา
อนุมัติสําเร็จการศึกษา
- งานสถิติผูสําเร็จการศึกษา
- งานสถิติบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญา
- งานหลักฐานการศึกษา
- งานวิเคราะหและออกแบบระบบ
- งานระบบสารสนเทศสํานัก

- งานทะเบียนรายชื่อนักศึกษาและสถิติ
- งานจัดเก็บขอมูลและประวัตินักศึกษา
- งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา
- งานตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา
และแจงอาจารยที่ปรึกษารับทราบ
- งานคํารอง
- งานดําเนินการเกีย่ วกับการไมมีสทิ ธิ์สอบปลาย
ภาคเรียน
- งานสถิติจํานวนนักศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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1.6 โครงสรางองคกร (ใหม)

โครงสรางองคกรสํานักวิชาการและประมวลผล

ที่ปรึกษา
ผศ.ดุสิต อุบลเลิศ
รศ.เสริมศรี สุทธิสงค

กลุมงานอํานวยการ

กลุมงานหลักสูตรและการสอน

นางนวลละออง กันแกว

นางสุภาวดี ศรีลยั

นางสาวมาลินี สุราช

นางสาวสุกญั ญา แพงโพนทอง

ดร.ปริ่มมาลา ขําคมเขตต
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล

กลุมงานทะเบียนนักศึกษา
นางนันทนภัส ศรีนนท

ภาพที่ 1 แสดง โครงสรางองคกรสํานักวิชาการ
และประมวลผล

กลุมงานประมวลผลการศึกษา
นายนาครินทร โพธิช์ ัย

กลุมงานแนะแนวการศึกษาตอ
นางสาวจินตนา โพธิช์ ัย

นางเนาวะพา อนารัตน

นายปรัชญา สุทธิประภา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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1.7 โครงสรางการบริหารสํานักวิชาการและประมวลผล (ใหม)
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ภาพที่ 2 แสดง โครงสรางการบริหารสํานักวิชาการ
และประมวลผล

สํานักวิชาการและประมวลผล

 กลุมงานอํานวยการ
- งานรับสมัครนักศึกษา
- งานธุรการ/สารบรรณ
- งานการเงินและพัสดุ
- งานประกันคุณภาพ
- งานประชุมสํานัก
- งานประชุมสภาวิชาการ
- งานเตรียมเอกสาร เบิก จาย คาสอนภาค กศ.ปช.
- งานระบบสารสนเทศสํานัก
- งานวิเคราะหและออกแบบระบบ

 กลุมงานหลักสูตรและการสอน
- งานตารางเรียน-สอน และตารางสอบ
- งานบันทึกขอมูลอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษา
- งานปฏิทินการเรียนการสอน
- งานกําหนดรายวิชาเรียนนักศึกษาทีเ่ ปดสอนแตละภาคเรียน
- งานเตรียมรายวิชานักศึกษา
- งานสถิติการสอนอาจารย
- งานจอง – ยกเลิกการใชหอง
- งานขอมูลอาคาร และหองเรียน
- งานแผนการเรียน
- งานดําเนินการขอรายชื่ออาจารยผูสอนแตละปการศึกษา
- งานดําเนินการขอรายวิชาเลือกเสรี
- งานสรุปรายชื่อนักศึกษาที่เลือกรายวิชาเลือกเสรีพรอมประกาศ
- งานคูมือแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
- งานคูมือนักศึกษา
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานประสานสาขาวิชาเพื่อเปรียบเทียบโอนหลักสูตรกรณี

 กลุมงานทะเบียนนักศึกษา
- งานบันทึกและแกไขประวัตินักศึกษา
- งานทะเบียนรายชื่อนักศึกษาและสถิติ
- งานจัดเก็บขอมูลและประวัตินักศึกษา
- งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา
- งานตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาและแจง
อาจารยที่ปรึกษารับทราบ
- งานคํารอง
- งานดําเนินการเกี่ยวกับการไมมีสิทธิส์ อบปลายภาคเรียน
- งานสถิติจํานวนนักศึกษา
- งานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา

7

1.8 โครงสรางการบริหารสํานักวิชาการและประมวลผล (ใหม) ตอ
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ภาพที่ 2 แสดง โครงสรางการบริหารสํานักวิชาการ
และประมวลผล

สํานักวิชาการและประมวลผล
 กลุมงานประมวลผลการศึกษา
- งานรับผลการเรียนของนักศึกษาทีผ่ านการอนุมัติ
- งานบันทึกผลการเรียน
- งานแกไขผลการเรียน
- งานบันทึกผลการเรียนเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิต
- งานติดตามรายวิชาที่ไมไดสงผลการเรียน
- งานดําเนินการเทียบโอน
- งานดําเนินการแจงผลการเรียนถึงผูป กครองนักศึกษาภาค
ปกติ
- งานจัดทํารายชื่อบัณฑิต
- งานดําเนินการและประสานนักศึกษาคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา
- งานตรวจสอบสําเร็จการศึกษา
- งานบัญชีรายชือ่ ผูศกึ ษาครบหลักสูตรเพื่อเสนอพิจารณา
อนุมัติสาํ เร็จการศึกษา
- งานสถิติผสู ําเร็จการศึกษา
- งานสถิติบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญา

 กลุมงานแนะแนวการศึกษาตอ
- งานแนะแนวประชาสัมพันธการรับสมัคร
- งานแผนพับ /โปสเตอร/เอกสารตางๆ เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ
- งานจัดรายการวิทยุของมหาวิทยาลัย
- งานนิทรรศการหรือประชาสัมพันธอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- งานประชาสัมพันธหนวยงาน
- งานประสานคณะ/วิทยาลัยในการออกแนะแนว

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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1.9 นโยบาย แนวปฏิบัติ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักวิชาการและประมวลผล ดําเนินงานตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลอง
กับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยมีสาระสําคัญ คือ
1. มีระบบการสงเสริมคุณภาพ และควบคุมคุณภาพการศึกษาในสํานักวิชาการและประมวลผล
2. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวยมาตรฐานการสงเสริมการ
ควบคุมการตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการ
3. มีความพรอมสําหรับการตรวจสอบการประเมินจากหนวยงานระหวางสํานักฯ ในสถาบัน
และนอกสถาบัน
4. นําขอมูลขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชาการและ
ประมวลผลมาเผยแพรตอสังคมภายนอก
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักวิชาการและประมวลผล
2. พัฒนาบุคลากรดานการตรวจสอบและการประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ทุกปการศึกษา
4. เตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบและประเมินตนเอง พรอมทั้งรับการตรวจเยี่ยมและประเมิน
จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักวิชาการและประมวลผล
จะประกอบดวยบุคคลและคณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบการเนินงานตามกระบวนการหรือขั้นตอน ดังนี้

คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน

คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
สํานัก

รับการประเมิน

คณะกรรมการสํานัก

ไมผาน

ประเมิน
ผาน

ขอรับการรับรองคุณภาพ

ภาพที่ 3 แสดง กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
1. ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ภารกิ จ หลั ก ที่ ส ถาบั นอุ ดมศึก ษาจะตอ งปฏิบั ติมี 4 ประการ คือ การผลิ ตบั ณ ฑิ ต การวิจั ย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ
ทั้ ง 4 ประการดั ง กล าว มี ค วามสํ าคั ญ อย างยิ่ ง ต อ การพั ฒ นาประเทศทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว
ป จ จุ บั น มี ป จ จั ย ภายในและภายนอกหลายประการที่ ทํ า ให ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ในระดับอุดมศึกษา เปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตาง
กันมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท าทายของโลกาภิ วัต น ต อ การอุ ด มศึ ก ษา ทั้ ง ในประเด็ น การบริ ก ารการศึ ก ษา
ขามพรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ความจํ าเป นที่ จ ะตอ งสร า งความมั่ น ใจแก สั ง คมวาสามารถพั ฒ นา
องคความรูแ ละผลิ ตบั ณ ฑิ ต ตอบสนองต อ ยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศให ม ากขึ้น ไม วาจะเป น
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
4) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต อ งให ข อ มู ล สาธารณะ (public information) ที่ เ ป น ประโยชน
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม(participation)
มี ความโปร ง ใส (transparency) และมี ความรั บ ผิ ดชอบซึ่ ง ตรวจสอบได(accountability) ตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
6) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 แก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545
กําหนดให ส ถานศึกษาทุ กแหงจั ดใหมี ระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมี สํานักงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมิ นคุณ ภาพการศึก ษาทํ าหนาที่ ป ระเมิ น คุณ ภาพภายนอก โดยการประเมิ นผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2549 เพื่อ เปนกลไกกํากั บมาตรฐานระดับ กระทรวง ระดับ คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา และระดับ
หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบั นอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2551 เพื่อ เปนกลไกสงเสริมและกํากั บใหส ถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา
ใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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9) กระทรวงศึก ษาธิก ารไดมี ป ระกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัด จึงจําเปนตองพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่ อตรวจสอบและประเมินการดําเนิ นงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห
เปรี ย บเที ย บผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ใ นทุ ก องค ป ระกอบคุ ณ ภาพว า เป น ไปตามเกณฑ
และไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอั น จะนํ า ไปสู ก ารกํ า หนดแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพไปสู เ ป า หมาย(targets)
และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล
3) เพื่ อ ให ภาควิชา คณะวิชาหรื อ หนวยงานเที ยบเท าและสถาบั นอุ ด มศึก ษาทราบจุ ดแข็ ง
จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนา
จุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง
4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียทําใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐาน
ที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
2. พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2545 กับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกั นคุณภาพภายนอก” เพื่อ ใชเป นกลไกในการผดุงรัก ษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาการประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา
ติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายเปาหมา และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา

12

สถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวา การประกันคุณภาพ
ภายใน เปนส วนหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึก ษาที่ ตอ งดําเนินการอยางตอเนื่อ ง มีก ารจัดทํ า
รายงานประจําปที่ เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ สภาสถาบัน หนวยงานตนสั งกั ดและ
หนวยงานที่ เกี่ยวขอ งเพื่ อพิ จ ารณาและเป ดเผยตอ สาธารณชน เพื่ อ นําไปสู การพั ฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให มีการติ ดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ
และแนวการจัดการศึกษาในแตล ะระดับ ซึ่ งประเมินโดย “สํานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห งชาติ
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมิน
คุณ ภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้ งในทุ ก รอบ 5 ป นับ ตั้งแตก ารประเมิ นครั้ งสุ ดท ายและเสนอผล
การประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแลว ปจ จุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง
(พ.ศ.2549-2553) และการเตรี ย มการประเมิ น คุณ ภาพภายนอกรอบที่ ส าม (พ.ศ.2554 -2558)
ในการประเมินรอบที่สามของสมศ. เปนการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แตหากสถาบันใด
จั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง หลั ก เช น วิ ท ยาเขต หรื อ ศู น ย หรื อ หน ว ยจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง
การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมี
ความสอดคลองกับจุดเนน หรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน
รับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึก ษา(องคก ารมหาชน) ซึ่ งมี ห ลั ก การสํ าคัญ 5 ประการ
ดังตอไปนี้
1) เป นการประเมิ นเพื่ อ มุ ง ให มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา ไม ได มุ ง เน นเรื่ อ งการตัดสิ น
การจับผิดหรือการใหคุณ – ใหโทษ
2) ยึด หลั ก ความเที่ ย งตรง เป น ธรรม โปร ง ใส มี ห ลั ก ฐานขอ มู ล ตามสภาพความเป น จริ ง
(evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability)
3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม
4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ
5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ
ตามที่ กํ าหนดไวในพระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาแห งชาติ พ.ศ.2542 ให เอกภาพเชิง นโยบายแตยังคงมี
ความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึก ษาระยะยาว 15 ป ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกํ าหนดแนวทางการ
พัฒนาและแกปญ หาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซ อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไก
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสราง
กลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่บริการและ
จุดเนนระดับการศึกษาที่ ตางกัน รวมทั้ งมีพั นธกิ จและบทบาทในการพั ฒ นาสัง คมและเศรษฐกิ จของ
ประเทศตางกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจ
ในระดับ ท อ งถิ่น การขับ เคลื่อ นภาคการผลิตในชนบท ท องถิ่นและระดับ ประเทศ จนถึง การแขงขัน
ในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาและสงผล
กระทบที่เปนประโยชนตอ ประเทศอยางมี นัยสํ าคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพั นธกิ จ
ของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอการผลิตพัฒนา
และการทํ างานของอาจารย สามารถปรับ จํ านวนของบั ณฑิ ตในสาขาที่ เปนความตองการของสั งคม
ลดการวางงานโดยที่ ส ถาบั นอุ ดมศึก ษาในกลุม เหล านี้มี ก ลไกรวมกั นในการประกั นคุณ ภาพ เพื่ อให
นักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพ
ควรนําไปสูระบบรับ รองวิทยฐานะ(accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือเปนฐาน
และเงื่อ นไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับ สนุนจากภาคเอกชนรวมทั้งการโอนยาย
หนวยกิต
จากกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป ดั ง กล า วกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได มี ป ระกาศ
เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม
คือ
กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริง
ในชุ ม ชน สถาบั น สนั บ สนุ น รองรั บ การเปลี่ ย นอาชีพ พื้ น ฐาน เชน แรงงานที่ อ อกจากภาคเกษตร
เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุม ข สถาบั นที่เนนระดับปริญ ญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิ ตบัณฑิ ตระดับ
ปริ ญ ญาตรี เพื่ อ ให ได บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถเป น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและ
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบ ทบาทในการสรางความเขมแข็งให กับ หนวยงาน ธุรกิ จ
และบุ ค คลในภู มิ ภ าคเพื่ อ รองรั บ การดํ า รงชี พ สถาบั น อาจมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได
กลุ ม ค สถาบั นเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบั นที่ เน นการผลิ ต บั ณ ฑิ ตเฉพาะทางหรื อ
เฉพาะกลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิท ยาศาสตรก ายภาพ วิท ยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรื อ
มนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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การผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนน
ทั้งสองดาน รวมทั้ งสถาบันอาจมีบ ทบาทในการพัฒ นาภาคการผลิ ตจริงทั้ งอุตสาหกรรมและบริการ
สถาบันในกลุมนี้อ าจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เปนสถาบั นที่เนนระดับบัณฑิ ตศึกษา
และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิ ตระดับบั ณฑิ ตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
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
การกําหนดนโยบายการพัฒ นาการอุดมศึก ษาของสถาบั นอุ ดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุ ดมศึกษา
ที่จัดทําขึ้นฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมี
สาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปน
มาตรฐานที่ คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุกสถาบั น
สามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549
ประกอบด วยมาตรฐาน 3 ด าน ไดแ ก มาตรฐานดานคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต มาตรฐานด านการบริ ห าร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานยอยทั้ง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐาน
เช น กั น คื อ มาตรฐานที่ 1 คุณ ลั ก ษณะของคนไทยที่ พึ ง ประสงค ทั้ ง ในฐานะพลเมื อ งและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู
แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึก ษาจะมีความสอดคลองและสัม พันธกับ มาตรฐานยอ ย
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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ของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลวคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดจั ดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพื่อ นําไปสูก าร
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจ ในการจัดตั้งที่แตกตาง
กันไดอยางมีป ระสิ ท ธิภาพและประสิ ท ธิผ ล ประกอบดวยมาตรฐานหลั ก 2 ดาน คือ มาตรฐานดาน
ศัก ยภาพและความพร อ มในการจั ดการศึก ษาและมาตรฐานดานการดํ าเนิ น การตามภารกิ จ ของ
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 เพื่อ ให เปนไปตามาตรฐานการอุ ดมศึกษาและเพื่ อเป น
การประกั นคุณ ภาพบั ณ ฑิ ตในแตล ะระดับ คุณ วุฒิ และสาขาวิชา โดยกํ าหนดให คุณ ภาพของบั ณฑิ ต
ทุ ก ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ แ ละสาขาวิ ช าต อ งเป น ไปตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู อ ย า งน อ ย 5 ด า น คื อ
ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรูดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบและดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับ อุ ดมศึก ษา หลั กเกณฑ ก ารขอเป ดและดําเนินการหลั ก สู ตรระดับ ปริ ญ ญาในระบบการศึก ษา
ทางไกล หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจั ดการศึก ษานอกสถานที่ ตั้ง ของสถาบั น อุ ดมศึก ษา เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ส ถาบั น อุ ดมศึก ษา
ไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให มี ค วามทั ด เที ย มกั น และพั ฒ นาสู ส ากล ซึ่ ง ทํ า ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถ
จัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัวและตอเนื่ องในทุ กระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึง
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
มีคุณภาพและไดม าตรฐานตามที่ กําหนดทั้ งมาตรฐานการศึก ษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึก ษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับมาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
อื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุ ดมศึก ษาแหง ชาติ จึงจําเปนตองมีระบบประกั นคุณภาพ
ที่ พั ฒ นาขึ้น ตามที่ กํ าหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลั ก เกณฑ และวิธีก ารประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้ง นี้ ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลั ก เกณฑ ที่ เกี่ ยวขอ งและ
การประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงคทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต

หลักเกณฑกํากับมาตรฐาน
รวมถึงมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวทางสรางสังคมแหง
การเรียนรู/สังคมแหงความรู

มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคณ
ุ ภาพ

5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดี
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบั ติในการประกั นคุณ ภาพการศึก ษาระดับ อุ ดมศึก ษา มาตั้ งแตป พ.ศ. 2539 เพื่ อ เป น
แนวทางในการประกั นคุณภาพการศึกษาของสถาบั นอุดมศึก ษาตามหลั กการสํ าคัญ 3 ประการ คือ
การให เ สรี ภ าพทางวิ ช าการ (academic freedom) ความมี อิ ส ระในการดํ า เนิ น การของสถาบั น
(institutional autonomy) และความพรอมของสถาบันที่ จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก
ตามหลั กการของความรับ ผิ ดชอบที่ ตรวจสอบได (accountability)ตอมาพระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา

17

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติแ ละแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติส นั บ สนุ น ทรั พ ยากรติด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปน
เลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใชสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา(ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เดิ ม ) ในฐานะหน ว ยงานต น สั ง กั ด ที่ ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล
สถาบั น อุ ดมศึก ษา ได เสนอระบบการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาให ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเพื่ อ ให
สอดคล องกับ เจตนารมณแหง พระราชบั ญ ญั ติฉบับ ดังกลาว ซึ่งคณะรั ฐมนตรีในการประชุม เมื่อ วันที่
21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบกับ ระบบประกันคุณภาพการศึก ษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึกษาและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใชเปน
แนวปฏิ บั ติ ส าระสํ า คั ญ ของประกาศฉบั บ นี้ ระบุ ให ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม
สถาบั น อุ ดมศึ ก ษา จั ด ทํ าระบบการประกั นคุณ ภาพการศึก ษาภายในตามภารกิ จ หลั ก ของสถาบั น
อุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับ
ดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุน
ให มี ก ารแตง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดับ อุ ด มศึก ษาขึ้ นในแตล ะคณะวิ ชาหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อกําหนดนโยบายหลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของแต ล ะคณะวิ ช าหรื อ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหลั ง จากดํ า เนิ น การตามประกาศฉบั บ ป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํ ากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47
วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวง
ฉบับนี้ ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดถือปฏิบั ติมาอยางตอเนื่องตอ มาในป 2553กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลั กเกณฑ และวิธี การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบั บ เดิม โดยรวม การประกั น
คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 ประการคือ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับ อุดมศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาแก สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้ งภายในและภายนอกไปปรับปรุ ง
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่ อง นอกจากนี้ ยังมีก ารปรับเปลี่ยนใหระบบการประกั นคุณภาพภายใน
ประกอบดวย การประเมิ นคุณ ภาพ การติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพ และการพั ฒ นาคุณ ภาพ และ
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก
สามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตอสาธารณชน
5.1.1 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึง
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
2) ผลการปฏิบั ติงานของคณะวิชาและสถานศึก ษาระดับ อุ ดมศึก ษาตามระบบการประกั น
คุณภาพภายในที่กําหนดไว
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอ
คุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้
1) ให ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี ห น ว ยงานหรื อ คณะกรรมการ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํ าเนิ น การด านการประกั น คุ ณ ภาพขึ้ น โดยมี ห น า ที่ พั ฒ นาบริ ห ารและติ ด ตาม
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
การจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีป ระสิท ธิภาพภายใตกรอบนโยบายและ
หลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3) ให คณะวิชาและสถานศึก ษาระดับ อุดมศึก ษาดําเนินการตามระบบการประกั นคุณ ภาพ
ภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ให ค ณะวิช าและสถานศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึ ก ษาจั ด ให มี ร ะบบและกลไกควบคุม คุ ณ ภาพ
ขององค ป ระกอบต า งๆ ที่ ใช ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ดั ง นี้ (1) หลั ก สู ต รการศึ ก ษาในสาขาวิช าต า งๆ
(2) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและ
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แหล งการเรี ยนรู อื่ น (5) อุ ป กรณ ก ารศึก ษา (6) สภาพแวดล อ มในการเรี ยนรู และบริ ก ารการศึก ษา
(7) การวัดผลการศึก ษาและสัม ฤทธิผ ลทางการเรียนของนัก ศึก ษา (8) องคป ระกอบอื่นตามที่ แตล ะ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรทั้งนี้ ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมี
ระบบการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษาตามที่ เห็ นสมควร โดยให สํ านัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชา
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่คณะวิชา
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่องสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ตองจัดทํารายงานประจําป ที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงาน
ตนสั งกั ด และหนวยงานที่ เกี่ ยวขอ งเพื่ อ พิ จ ารณาและเป ดเผยตอ สาธารณชน โดยให ส อดคล อ งกั บ
เจตนารมณและแนวทางของพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
5.1.4 การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด
ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึ ก ษานั้ น อย างน อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก สามป แ ละแจ ง ผลให ส ถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทราบ
รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปน
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางาน
ที่เริ่ม ตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับ ปรุงพั ฒ นา
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน
ก็เป นหลัก ประกันแก ส าธารณชนให มั่ นใจวาสถาบั นอุ ดมศึก ษาสามารถสร างผลผลิ ตทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ
5.2.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเป น กรอบสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คื อ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐาน
และหลั ก เกณฑ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวขอ งอี กมาก เชน มาตรฐานสถาบั นอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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ภายนอกของสมศ. กรอบการปฏิบั ติร าชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํ านัก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน

ตัวบงชี้เป นขอกํ าหนดของการประกันคุณ ภาพภายในที่ พั ฒ นาขึ้นในองคประกอบคุณ ภาพ
9 ดานที่ มี ความครอบคลุ ม พั นธกิ จหลั ก 4 ประการของการอุ ดมศึก ษาและพั นธกิ จ สนับ สนุน ไดแก
(1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุป ระสงคและแผนดําเนินการ (2) การผลิ ตบั ณฑิ ต (3) กิจ กรรมการพั ฒ นา
นักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7)
การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ซึ่งตั วบงชี้ดังกลาวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ
หลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับองคประกอบคุณภาพนั้นๆ ไดทั้งหมด
เกณฑ ก ารประเมิ น เป น มาตรวั ด ของแต ล ะตั ว บ ง ชี้ ซึ่ ง พั ฒ นาจากเกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ
ที่เปนมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานที่เกี่ยวของอาทิ
สมศ. ทั้งนี้เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ใน ด าน ของก ลไกก ารป ระกั น คุ ณ ภาพ ผู ที่ มี ความ สํ า คั ญ ส งผล ให การดํ า เนิ นงาน
ประสบความสําเร็จ และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการ
หนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิด
คุณภาพของการปฏิบั ติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับ คณะวิชาไปจนถึง
ระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญ
คณะกรรมการหรือ หนวยงานนี้ตอ งประสานงานและผลั กดันใหเกิดระบบฐานขอมู ลและสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ
5.2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห และวัดผลดําเนินงานเปนสิ่ งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพการวัดและ
วิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศที่ เป นจริ ง ถูก ตอ งตรงกั นทุ ก ระดับ ตั้งแตระดับ บุ คคล ภาควิชา คณะวิชาและ
สถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ
จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพ
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ในทุก ขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตก ารวางแผน การปฏิบั ติงานประจํา การตรวจสอบประเมินตลอด
จนถึงการปรับปรุงและพัฒนา

6. การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญ ญั ติก ารศึกษาแห งชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ.2545 ระบุ วา “ให ห นวยงานตนสังกั ดและสถานศึกษาจั ดให มี ระบบการประกั นคุณภาพภายใน
สถานศึก ษาและให ถือ วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษา
ที่ ตอ งดํ าเนิ น การอยางตอ เนื่อ ง” ในขณะที่ ม าตรา 49 ของพระราชบั ญ ญั ติฉ บั บ เดีย วกั น ระบุ ถึ ง
การประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ให มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มี ฐ านะเป น องค ก ารมหาชนทํ า หน า ที่ พั ฒ นาเกณ ฑ วิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกและ
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
มี ก ารตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานเพื่ อ นํ าไปสู ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพ
อยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ
(process) และผลผลิ ตหรื อ ผลลั พ ธ (output/outcome) ซึ่ งตางจากการประเมิ นคุณ ภาพภายนอก
ที่ เน นการประเมิ นผลการจั ด การศึก ษา ดั งนั้ น ความเชื่ อ มโยงระหวางการประกั น คุณ ภาพภายใน
กับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2
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แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายใน
การ
ปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

ขอมูลปอนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจําป

การตรวจ
เยี่ยม

รายงานผล
การประเมิน

การ
ติดตามผล

การติดตามตรวจสอบโดยตน
สังกัดทุก 3 ป

ขอมูลปอนกลับ

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็ น ว า เมื่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารดํ าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในแลว จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจาก
การประกั นคุณ ภาพภายในหรื อ เรียกวา รายงานการประเมิ นตนเอง (Self Assessment Report :
SAR) เพื่อนําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่ เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อ มโยงระหวางการประกั นคุณภาพภายในของสถาบั น การติดตาม
ตรวจสอบของตนสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึก ษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบั นอุ ดมศึกษาจําเปนตองจั ดทํ ารายงาน
การประเมินตนเองที่มีความลุมลึกสะทอนภาพที่แทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
หลักการและแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทในการผลิตและพัฒนากําลังคน
ใหส ามารถเขาสู ตลาดแรงงานทั้ งภาครัฐ และเอกชนไดอ ยางมี ประสิ ท ธิภาพ และควบคูกับ การพั ฒ นา
วิชาการตลอดจนองคความรูตางๆใหเกิดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ซึ่งในปจจุบันตองผลิตบัณฑิตในสาขาอื่นๆ เพิ่มขึ้นนอกจากการผลิตในสายครูแตเดิมทําใหมีการ
วิพากษวิจารณจากสังคมภายนอกถึงคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดคอนขางมาก ดังนั้น
เพื่อใหตัวบัณฑิตเอง บุคลากรในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอกมีความเชื่อมั่นและยอมรับในคุณภาพ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงเห็นควรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจะตองเรงรัดพัฒนาสรางสรรค
คุณภาพใหกับตนเอง ซึ่งในกระบวนการพัฒนาสรางสรรคคุณภาพนี้ สิ่งสําคัญที่จะตองกระทําก็คือการจัด
ให มีก ารควบคุม คุณ ภาพการศึกษาตนเอง(Self study) เป นเบื้ องตนอันจะนําไปสู ก ารพั ฒ นาคุณภาพ
การศึกษาในระดับสูงตอไป ดังนั้นกระบวนการควบคุมคุณภาพภายในหรือจะเรียกวาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิท ยาลั ยนี้จึงเริ่มที่ การศึกษาตนเองหรื อการพิจารณาตนเอง การวิจั ยมหาวิท ยาลั ย
การประเมินมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลของหนวยงาน ในมหาวิทยาลัยวาได
ดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไวหรือไม และเพื่ อใหรูและเขาใจ
ขอดี ขอเสีย และจุดออน แตละหนวยงานในมหาวิทยาลัยอันจะนําไปสูการปรับปรุงพั ฒนาตนเองของ
มหาวิ ท ยาลั ย และเมื่ อ พั ฒ นาถึ ง จุ ด จุ ด หนึ่ ง แล ว มหาวิ ท ยาลั ย ก็ เ ริ่ ม เข า สู ม าตรฐานการศึ ก ษา
ระดับ อุ ดมศึก ษาและเขาสู ร ะดับ สากลตอ ไป ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาฉบั บ ป จ จุ บั นกํ าหนดให
สถานศึกษาทุกแหงมีมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งยังเปนอีกกาวหนึ่งที่คน
ไทยทุ กคนจะตองตระหนักและหั นมาสนใจมาตรฐานการศึก ษาทุ กระดับหลังจากที่ การศึก ษาของไทย
เกือบลาหลังประเทศตางๆ ในเอเชียสําหรับสาระสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ในพระราชบัญญัติ
การศึกษา 2542 มาตรา 4 หมวด 6 ที่วามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้
มาตรา 4 ไดกําหนดความไวดังนี้
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคและ
มาตรฐานที่ ตอ งการให เกิ ดขึ้น ในสถานศึ ก ษาทุ ก แห ง และเพื่ อ ใชเป น หลั ก ในการเที ยบเคีย งสํ าหรั บ
การสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
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“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาจากภายในโดยบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษานั้ น เอง
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา

“การประกั นคุณ ภาพภายนอก” หมายความวา การประเมิ นผลและการติดตาม ตรวจสอบ
คุณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึก ษาจากภายนอก โดยสํ านัก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือ หนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรองรับ เพื่อเปนการ
ประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุ ก ระดับ ประกอบดวย ระบบการประกั นคุณ ภาพภายใน และระบบการประกั นคุ ณ ภาพภายนอก
ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ให ห นวยงานตนสั ง กั ดและสถานศึก ษาจัดให มี ร ะบบการประกั น คุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนิ นการอยางตอ เนื่อ ง โดยมี ก ารจั ดทํ ารายงานประจํ าป เสนอต อ หนวยงานต นสั งกั ด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่ อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคก ร
มหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการและแนวการจัด
การศึ ก ษาในแต ล ะระดั บ ตามที่ กํ าหนดไว ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
ของสถานศึก ษาทุ ก แห งอยางนอ ยหนึ่งครั้ง ในทุก 5 ป นับตั้งแตการประเมิ นครั้ง สุดท ายและเสนอผล
การประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
มาตรา 50 ให สถานศึกษาให ความรวมมื อในการจัดเตรียมเอกสารหลัก ฐานตางๆ ที่มี ขอ มู ล
เกี่ยวของกับ สถานศึก ษา ตลอดจนให บุ คลากร คณะกรรมการของสถานศึก ษา รวมทั้งผู ป กครองและ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจ
ของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล
หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น
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มาตรา 51 ในกรณีที่ ผ ลการประเมิ นภายนอกของสถานศึกษาใดไม ไดม าตรฐานที่ กํ าหนดให
สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจั ด ทํ า ข อ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง แก ไข
ตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการ
ดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข

ความจําเปนในการประเมินคุณภาพการศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วาด วยมาตรฐานและการประกั น
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก สําหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีองคกรหนึ่ง
ขึ้นมาดูแลรั บผิ ดชอบ ไดแก สํานักงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึก ษา(สมศ.) โดยได
กําหนดไวดวยวาใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของ
กับ สถานศึกษา ตลอดจนให บุ คลากรคณะกรรมการของสถานศึก ษา รวมทั้ งผู ป กครองและผู ที่มี ส วน
เกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติม ในสวนที่ พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึ ก ษา ตามคํ า ร อ งขอของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
หรื อ บุ ค คล หรื อ หนวยงานภายนอกที่ สํ านั ก งานดั งกล าวรั บ รองให ทํ าการประเมิ นคุณ ภาพภายนอก
ของสถานศึกษานั้น
จากสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังกลาว ไดสงผลตอการดําเนินงาน
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอยางมาก ประเด็นสําคัญคือ
2.2.1 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุงพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาใหดีขึ้น
2.2.2 ระบบการประกันคุณภาพตองมีทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
2.2.3 หน ว ยงานต น สั ง กั ด และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห ง มี ภ าระหน า ที่ ร ว มกั น
ในการจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายนอกในสถาบันอุดมศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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2.2.4 กฎหมายกําหนดให ก ารประกั นคุณ ภาพภายในเปนส วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
2.2.5 สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาไดดีขึ้น
2.2.6 สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนผลจากการประกั นคุณภาพ
ภายใน รายงานนี้ตอ งเสนอตอหนวยงานตนสัง กัด และหนวยงานที่ เกี่ยวของ (อาทิ สํ านัก งานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงบประมาณ เปนตน)
2.2.7 รายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยตอสาธารณชน
2.2.8 รายงานประจํ าป ของสถาบั นอุ ด มศึก ษาถือ วาเป น ส วนหนึ่ง ของกระบวนการ
ประเมินเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา
2.2.9 สถาบันอุ ดมศึกษาตอ งให ความรวมมื อในการจั ดเตรียมเอกสารหลัก ฐานตางๆ
ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนทําใหบุคลากรคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

วัตถุประสงค
2.3.1 เพื่ อ ให มี ก ารพั ฒ นาคุณ ภาพผลผลิตทางการศึกษาและประสิ ท ธิภาพในการปฏิบั ติงาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
2.3.2 เพื่อใหสังคมเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ และการบริหารทางการศึกษาจะเปนไป
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.3.3 เพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการจัดการศึกษาแกสาธารณชนและผูที่เกี่ยวของ
นโยบายและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดไดกําหนดนโยบาย และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
นโยบายข อ 1 เรง รั ด ให มี ก ารพั ฒ นาระบบการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา ประกอบด วย มาตรฐาน
การส งเสริ มการควบคุม การตรวจสอบและการประเมิ นผลคุณภาพการจัดการศึกษาการบริห ารและ
การจัดการ
แนวทางการดําเนินการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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1.1 ให มี ก ารกํ าหนดความรู พื้ น ฐานและคุณ ลั ก ษณะที่ สํ าคั ญ และจํ าเป น ของนั ก ศึ ก ษา
โดยเฉพาะดานภาษา ความถนัดในสาขาวิชา คุณธรรมและจริยธรรม
1 .2 ให มี ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า รเรี ย น ก ารส อ น ที่ เน น ก ระ บ วน ก าร ค น ห าค วา ม รู
การคิดการวิเคราะหการปฏิบัติภาคสนามเพิ่มเติมจากความรูพื้นฐานในทุกภาควิชา
1.3 ใหมีการกําหนดมาตรฐานภารกิจของอาจารย ตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยฯ
1.4 ใหมีการกําหนดกิจกรรมและเกณฑการพัฒนาอาจารยและบุ คลากรของมหาวิทยาลัย
อยางตอเนื่อง
1.5 ให มี ก ารกํ าหนดเกณฑ ก ารนําเทคโนโลยีม าใชในการจั ดการศึก ษา การบริ ห ารและ
การจัดการ
1.6 ใหมีการกําหนดเกณฑพื้นฐานเกี่ยวกับหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด ตําราเรียน
สื่อการเรียน ครุภัณฑ และอุปกรณสําหรับแตละวิชา
1.7 ให พั ฒ นาระบบข อ มู ล การศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา การบริหาร การจัดการ การวิจัย และการบริการทางวิชาการแกชุมชนใหมี
การพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพหนวยงานและการประเมินมหาวิทยาลัย
1.8 ให มี วิ ธี ก ารส ง เสริ ม ควบคุ ม ตรวจสอบ และประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
การบริหารและจัดการ
1.9 ให ม หาวิท ยาลั ย รายงานผลการดํา เนิ น การการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาต อ สภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับทุกสิ้นปการศึกษา

นโยบายขอ 2 เรงรัดใหมีกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
แนวทางดําเนินการ
2.1 ให แตงตั้ง กรรมการประกั นคุณ ภาพการศึก ษาของคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเพื่อทําหนาที่พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกําหนดหลักการและ
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ
นําเสนอขอการรับรองตอสภามหาวิทยาลัย
2.2 ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง กรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา ซึ่ ง ประกอบดว ย
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อ ทําหนาที่ ดําเนินการตามกรอบนโยบาย หลัก การและแนวปฏิบั ติเกี่ยวกั บการประกั น
คุณภาพที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกําหนด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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2.3 ใหมีการประเมินการทํางานของอาจารยตามมาตรฐานภารกิจในขอ 1.3
2.4 ใหมีการประเมินมหาวิทยาลัย ประเมินหนวยงาน และประเมินภาควิชาอยางตอเนื่อง
2.5 ใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบการติดตามประสานงาน สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหการพัฒนา
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.6 นํ า ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ไปใช ใ นการพิ จ ารณา
ใหการสนับสนุนดานงบประมาณและทรัพยากรตางๆ แกมหาวิทยาลัยใหมีการจัดการทําคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
นโยบายขอ 3 เรงดําเนินการประกันคุณภาพการศึก ษาของมหาวิท ยาลัย โดยระยะเริ่มแรกให มุงเน น
คุณภาพบัณฑิต การบริหารและการจัดการ
แนวทางดําเนินการ
3.1 ให มี ก ระบวนการติดตามผลสํ าเร็จ การศึก ษาในรู ป แบบต างๆ เพื่ อ นํ าขอ มู ล มาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 ใหมีการตรวจสอบคุณภาพบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา
3.3 ใหกําหนดแนวทางชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนเศรษฐกิจและการปรับตัว
3.4 ใหปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษาในกิจกรรมวิชาการ
และการบริหารของมหาวิทยาลัย
3.5 ให มีเครือ ขายความร วมมือ เพื่ อแลกเปลี่ยนขอ มูล และขอ คิดเห็ นเกี่ ยวกับ การประกั น
คุณภาพการศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่น
3.6 ให มี ก ารกํ า หนดปรั ช ญา เป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ต ลอดถึ ง ตั ว ชี้ วั ด พฤติ ก รรม
ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการ
3.7 พัฒนาระบบการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ ในรูปแผนงานใหชัดเจน
3.8 พัฒนาระบบเครือ ขายและระบบขอมูล ในการบริหารที่มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.9 ใหมีกําหนดมาตรฐานอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ
3.10 ปรับปรุงระบบการเขาสูตําแหนงบริหารในระดับตางๆใหเอื้อตอการประกันคุณภาพ
นโยบายขอ 4 เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคคล องคการ และหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางดําเนินการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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4.1 สงเสริมใหมีสมาคมหรือชมรมวิชาการของภาควิชาตางๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
4.2 ให มี คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาประจํ าภาควิชา ซึ่ ง ประกอบดวยบุ ค คลทั้ งภายในและ
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 ให มี เครื อ ขายความร วมมื อ ระหวางองคก รตางๆ รวมทั้ ง มหาวิท ยาลัยอุ ดมศึก ษาอื่ น
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นโยบายข อ 5 ส งเสริ ม ให มี ก ารนําขอ มู ล ขาวสารและผลจากกิ จ กรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มาเผยแพรตอสังคมภายนอก
แนวทางดําเนินการ
5.1 จั ด ทํ าขอ มู ล เผยแพร ข าวสารและผลงานการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาของแต ล ะ
มหาวิท ยาลั ยในรู ป แบบตางๆ อาทิ แผ นพั บ เอกสาร นิท รรศการ เป นตน เพื่ อ ให ท ราบถึงมาตรฐาน
การศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย
5.2 จั ดทํ าขอ มู ล ข าวสารและผลงาน เพื่ อ เผยแพร ให นัก เรี ยนนั ก ศึก ษาและผู ป กครอง
ในท อ งถิ่นใชป ระกอบการพิ จ ารณาศึก ษาตอ ในมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ตลอดจนรั บ ฟ งขอ คิดเห็ นและ
ขอเสนอแนะจากนักศึกษา ผูปกครอง และทองถิ่น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
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การประกันคุณภาพ
การประกั น คุณ ภาพการศึก ษา (Quality Assurance) เป น การกํ าหนดให มี ร ะบบและกลไก
ในการควบคุ ม (Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเมิ น (assess) การกํ า หนดงานในแต ล ะ
องคป ระกอบคุณ ภาพ (Quality factor) ตามดัชนี (Index) ที่ กํ าหนดเพื่ อ เป นหลั ก ประกั นแก ผู มี ส วน
เกี่ยวของและสาธารณชนใหมั่นใจวาคณะวิชา/มหาวิทยาลัย สามารถใหผลผลิตทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ
และพรอมกับการประเมินคุณภาพจากภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีกระบวนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดระบบดังนี้คือ
1. ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษา
2. ระบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3. ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
การควบคุมคุณภาพการศึกษา
การควบคุมคุณภาพการศึกษาเปนการจัดใหมีระบบและกลไกในแตละองคประกอบของคุณภาพ
เพื่อกํากับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหไดผลตามดัชนี ตัวชี้วัดคุณภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การสรางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดระบบและกลไกการควบคุมภายในขึ้น โดยยึดปรัชญาและ/หรือ
ปณิธานของมหาวิท ยาลั ย องคประกอบของคุณภาพและดัชนีบงชี้คุณภาพที่ มหาวิท ยาลั ยกํ าหนดเป น
แนวทางในการจัดทํ าระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพที่ สําคัญ คือ หนวยงานและ/คณะกรรมการ
ที่รับ ผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจจะจัดตั้งในระดับมหาวิท ยาลั ย และระดับ คณะวิชา
โดยใหมีบทบาทหนาที่และความสัมพันธกับองคกรอื่นภายในมหาวิทยาลัยตามระบบ
2. การพัฒนาระบบคุณภาพ
การเลื อกระบบคุณ ภาพ มหาวิท ยาลั ยพั ฒ นาระบบคุณ ภาพที่ เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะของ
มหาวิทยาลัยของตน และเปนระบบที่สามารถตรวจสอบและอางอิงได หรือพิจารณาเลือกระบบคุณภาพ
ที่เปนสากล แตไมวาจะเปนระบบที่พัฒ นาขึ้นเองหรือเปนระบบสากล จะตองเปนกระบวนการบริห าร
จั ด การคุ ณ ภาพที่ มี ก ารวางแผน มี ก ารดํ า เนิ น การควบคุ ม ตรวจสอบประเมิ น และปรั บ ปรุ ง
ตามองคประกอบของคุณภาพที่กําหนดอยางตอเนื่อง
3. องคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพ
องคประกอบของคุณภาพและดัชนีบงชี้คุณภาพไมวามหาวิทยาลัยจะเลือกระบบคุณภาพใด
จะตองคํานึงถึงองคประกอบหลักในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังแผนภูมิ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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ปรัชญา/วิสัยทัศน/วัตถุประสงค/แผนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
กระบวนการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
1. การจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัย
3. ใหบริการทางวิชาการแกสงั คม
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลสัมฤทธิ์

กระบวนการบริหาร
1. การบริหาร
2. การเงินและงบประมาณ
3. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
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การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนกลไกหนึ่งที่มีความสําเร็จตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่เชื่อถือยอมรับในสังคม และพรอมที่
จะรับ การตรวจสอบคุณภาพและรั บการประเมิ นจากภายนอกได เพื่ อเป นการสง เสริ มสนับ สนุนและ
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 ให ขอคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อ เปนแนวทางในการพัฒ นาและปรับ ปรุงคุณภาพ
การศึกษา
2. กําหนดการเตรียมการเพื่อรับรองการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การเตรียมความพรอมของ สํานัก เพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.1 มหาวิทยาลัยกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
- หนวยงาน/บุคคลผูรับผิดชอบระบบคุณภาพการศึกษา
- โครงสรางการบริหารงาน
2.2 กําหนดมาตรฐานและดัชนีบงชี้คุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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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 เตรี ยมบุ คลากรในการให ขอ มู ล อํ านวยความสะดวกดานประสานงานระหวาง
ตรวจสอบคุณภาพ
2.9 จัดเตรียมหองประชุมและเอกสารอางอิงที่สมบูรณสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
2.10 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดทํารายงานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

3. กําหนดการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อาจจะใชเวลา 3-5 วันในการตรวจสอบ
คุณ ภาพการศึก ษา ซึ่ง จํานวนวันขึ้นอยูกั บ จํ านวนหนวยงานหรือ ภาควิชาของคณะวิชา/มหาวิท ยาลั ย
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
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบ
การศึกษาตนเอง
การศึกษาตนเองของสํานัก เปนกระบวนการเรียนรูต ิดตาม และตรวจสอบ การดําเนินงานประกัน
คุณ ภาพตนเองของหน วยงานประกั น คุ ณ ภาพวา ได ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ มากน อ ยเพี ย งใด
นอกจากนี้เปนการทบทวนบทบาทหนาที่การดําเนินงาน ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบการประเมิน การ
วิพากษวิจารณและคนหาปญหาของตนเองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขบริบทของการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเตรียมพรอมรับการตรวจสอบจากภายนอกโดยมีหลักการศึกษาตนเองดังนี้
1. จัดใหมีผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ควรดําเนินการศึกษาตนเองใหสอดคลอง
กับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตันสังกัด ซึ่งจะตรวจสอบคุณภาพในระดับสํานัก
ดังนั้นสํานักดําเนิ นการประกั นคุณภาพการศึกษา จากนั้น จึงประมวลเปนรายงานการศึก ษาตนเองใน
ระดับสํานัก เพื่อขอรับ การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอไปแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการหรือ
บุคคล เพื่อใหรับผิดชอบการศึกษาตนเองอาจทําไดหลายแนวทางดังนี้
1.1 จัดตั้งคณะกรรมการคณะเดียว เพื่อใหรับผิดชอบการศึกษาตนเองในทุกดาน
1.2 จั ด ตั้ ง คณะกรรมการตามองค ป ระกอบของคุ ณ ภาพ เช น คณะกรรมการ
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารและจัดการ เปนตน แลวมีการสังเคราะหรวมกัน
1.3 มอบใหแตละภาควิชาศึกษาตนเอง ในทุกองคประกอบแลวมีการสังเคราะหตนเอง
1.4 ผสมผสานแนวทางขางตน ตามที่คณะวิชาเห็นเหมาะสมไมวาจะเลือกแนวทางใด
สิ่งสําคัญก็คือ การศึกษาตนเองจะตองเปนการศึกษา“ภาพรวม”ของคณะวิชาและสงรายงาน “ฉบับเดียว”
เพื่ อรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในการศึกษาตนเอง ผูที่ รับผิดชอบจะตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบของคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพราะองค ป ระกอบของคุ ณ ภาพเป น เกณฑ สํ าคั ญ
ในการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งการตรวจสอบภายในโดยคณะวิชา/สถาบันดําเนินการเองและการตรวจสอบ
จากภายนอก
2. มีการวางแผน
สํานัก จะตองมี ก ารวางแผนการศึก ษาตนเองโดยคํานึง ถึงขั้นตอนการดําเนินการประกั น
คุณภาพทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
2.1 สํานักกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 สํานักจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 สํานักจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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2.4 สํานักสงรายงานการศึกษาตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
2.5 หนวยงานตนสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.6 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.7 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
จากขั้นตอนดังกลาวนี้ จะเห็นวาการจัดทํารายงานการศึกษาตนเองเปนกระบวนการหนึ่ง
ในหลายกระบวนการของการประกั นคุณภาพผู ที่ รับ ผิ ดชอบในการศึกษาตนเอง จึง ตอ งวางแผนให มี
การดําเนินการตอเนื่องและสอดคลองกับขั้นตอนอื่นๆ
3. การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย
การศึก ษาตนเองเป นกระบวนการวิเคราะห ตนเอง สํานัก ประกอบดวยบุ คคลหลายฝาย
หลายสาขาหลายหนวยงาน (บุคลากรก็มีหลายประเภท ทั้งอาจารย ขาราชการและเจาหนาที่) หลักสําคัญ
ก็คือทุ ก สวนทุ ก ฝายตองมี ก ารวิเคราะห ตนเอง ทุก คนจึ งตอ งมี ส วนรวมในการศึก ษาตนเอง ตั้ง แตการ
กําหนดวัตถุป ระสงค และขอบขายการศึก ษาไปจนถึงขั้นตอนสุดทายคือ การเขียนรายงานการศึก ษา
ตนเอง
4. มีการเก็บรวบรวมขอมูล
สํานักจะตองมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ มีการนําระบบสารสนเทศมาใชขอมูลหลาย
ประเภทสามารถเรียกไดจากฐานขอมูลอีกหลายประเภท อาจจะตองเปนการเฉพาะ มีการศึกษาวิจัยเปน
กรณีพิเศษ เพื่อใหไดขอมูลที่ทันสมัย และสอดคลองกับประเด็นปญหาขอมูลที่ถูกตองและทันเวลาเปน
กระจกสําคัญในการศึกษาตนเองขอมูลที่สําคัญจะตองรวบรวมมีดังนี้
4.1 ระดับสํานัก
จะตองมีการจัดรวบรวมขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
ภาระงาน บทบาท หน าที่ วิ สั ย ทั ศ น เอกสารเกี่ ย วกั บ แผนงานระยะยาว แผน 5 ป แผนประจํ า ป
แผนกลยุ ท ธ รายงานการประเมิ น ผล โครงการ กิ จ กรรม รายงานประจํ า ป รายงานวิ จั ย สถาบั น
รายละเอี ยดหลั ก สู ตร และวิช าการตางๆ จํ านวนงบประมาณ แหล ง รายได และตัวเลขงบประมาณ
ผลวิเคราะหการใชเงินตามภาระกิจหลัก 4 อยาง การใชอาคารสถานที่ จํานวนงานวิจัย บทความ ตํารา
ที่เผยแพรและแหลงที่เผยแพร จํานวนกิ จกรรมที่ ทําตลอดป และผลประเมิน (ทั้งกิจกรรมที่จัดภายใน
กิจกรรมบริการทางวิชาการสูสังคม และกิจกรรมศิลปวัฒ นธรรม) จํานวนกิจ กรรมพัฒ นาอาจารยและ
เจ าหนาที่ และผลประเมิ น แผนภูมิ อ งคก ร การบริ ห ารจั ดการ และกิ จ กรรม (Organization Chart,
Aemin, Chart, Activity Chart)
4.2 ระดับภาควิชา/ฝาย
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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รายงานกิ จกรรมที่ ทํา รวมทั้งผลประเมิน จํานวน (อาจารย นัก ศึก ษา เจ าหนาที่
หลักสูตร วิชาที่เปดสอน) ผลการเรียนของนักศึกษาเปนรายวิชา ภาควิชา ผลการสอนของอาจารยเปนราย
คน วิชา และภาคการศึกษาประมวลการสอนรายวิชาจํานวนงานวิจัย ตํารา บทความ จํานวนเงิน รายได
รายจาย ผลวิเคราะหการใชเงิน การใชอ าคารสถานที่ จํานวนกิจกรรมที่จัดทําตลอดปและผลประเมิน
(กิจกรรม นักศึก ษา เจาหนาที่ กิจกรรมบริการทางวิชาการสูสังคม กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม)
แผนภูมิองคกร การบริหารจัดการ และกิจกรรม
4.3 อาจารย
จํานวนชั่ง โมงที่ ส อนตอ สั ป ดาห จํ านวนวิชาที่ ส อน หลั ก สู ตรที่ เกี่ ยวขอ งจํานวน
งานวิจัย บทความ ตําราที่ผลิตตอป จํานวนชั่งโมงที่ไปใหบริการภายใน/ภายนอก (เฉลี่ยตอภาคการศึกษา)
จํานวนชั่ง โมงตอ สั ป ดาห โดยเฉลี่ ยที่ ใชเพื่ อ การแนะแนว จํ านวนคณะกรรมการที่ เป น (Committee)
และเวลาที่ ใชในเรื่ อ งนี้ตอ ภาคการศึก ษา จํ านวนชั่ง โมงที่ ใชในการบริ ห ารจั ดการ(กรณี เป นผู บ ริห าร)
เฉลี่ยตอภาคการศึกษา
4.4 เจาหนาที่
ระบุวงจรการทํางานแตละอยางตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงที่ทํางานหลักเฉลี่ยตองาน 1 อยาง
จํานวนชั่วโมงที่ทํางานรองเฉลี่ยตองาน 1 อยาง
5. มีการดําเนินงานที่เปนกระบวนการสองทาง
กระบวนการศึกษาตนเองควรเปนกระบวนการที่ริเริ่มทั้งขางบนและขางลาง ผูบริห าร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาควรมีบทบาทในการศึกษาตนเองรวมทั้งการกํากับดูแลคณาจารย
และเจาหนาที่จ ากภาควิชาควรมีบ ทบาทในการวิพ ากษวิจ ารณและเสนอแนะการศึกษาตนเองจึ งเป น
กระบวนการทั้งจากบนสูลาง (top-down) และจากลางสูบน (bottom-up)
6. มีทรัพยากรสนับสนุน
หนวยงานควรจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม มีเจาหนาที่เพียงพอในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะห และเขียนรายงาน รวมทั้งใหมีเวลาเพียงพอในการจัดทํารายงานที่สมบูรณ
7. มีการบูรณาการ
การศึกษาตนเองเปนโอกาสของการบูรณาการ ผลการวิเคราะหวิจัยตางๆ เกี่ยวกับคณะ
วิชาบางคณะวิชามีขนาดใหญ บางคณะวิชามีขนาดใหญมากมีหลายภาควิชา และมีคณาจารยเจาหนาที่
จํานวนมากบางภาควิชาอาจจะมีการนําเอาระบบ ISO เขามาใชแลวบางภาควิชาอาจมีการวิเคราะหและ
ประเมิ น หลั ก สู ต ร หลายภาควิ ช าอาจจะมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ บั ณ ฑิ ต ทุ ก ภาควิ ช าอาจจะมี
การประเมินผลงานดานการวิจัยแลวผลการศึกษาตนเองเหลานี้อาจจะมีหลายระดับทั้งในระดับคณะและ
ระดับภาควิชาการศึกษาตนเองทั้งคณะ จึงเปนโอกาสแหงการบูรณาการที่สาํ คัญเมื่อสังเคราะหขอมูลและ
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ผลงานวิจัยเหลานี้เขาดวยกัน ก็จะทําใหเห็นจุดออนจุดแข็งคณะวิชาซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น
8. เปนกระบวนการตอเนื่อง
การศึกษาตนเองเปนกระบวนการตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขคือ
เมื่อมีการศึกษาตนเองแลว มีการนําไปปฏิบัติ หลังจากการปฏิบัติแลวก็มีการศึกษาวิเคราะหตนเองอี ก
เปนกระบวนการตอเนื่องกันไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวไมใชวาทําครั้งเดียวแลวจบ
1. แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
1.1 หลักการ
การพั ฒ นาตั วบ ง ชี้ ก ารประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดับ อุ ดมศึก ษา มี ห ลั ก การสํ าคั ญ
6 ประการ คือ
1) ตั วบ ง ชี้พั ฒ นาขึ้ น ภายใต อ งคป ระกอบคุ ณ ภาพ 9 ดานที่ มี ค วามครอบคลุ ม พั น ธกิ จ หลั ก
4 ประการของการอุ ด มศึ ก ษาและพั นธกิ จ สนับ สนุ น ซึ่ ง มี ความสอดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ ที่ กํ าหนด
ในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
2) ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542แกไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุ ดมศึก ษาระยะยาว 15 ป ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้
การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญ คือไมใหเปนภาระซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน
แกสถาบันอุดมศึกษา
3) ตัวบงชี้ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชี้ผลผลิตและผลลัพธ
จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบงชี้ที่ สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเชื่อมโยง
และความเป นเอกภาพของระบบประกั นคุณภาพอุ ดมศึกษาไทยและเพื่อ รองรับ การประเมินภายนอก
ของ สมศ.
4) ตัวบ งชี้มี ความสมดุล ระหวางมุ ม มองการบริ ห ารจั ดการทั้ ง 4 ดาน คือ ดานนัก ศึก ษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม
5) จํานวนตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นเปนเพียงจํานวนตัวบงชี้ขั้นต่ํา สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมตัว
บงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
6) เกณฑ ที่ พั ฒ นาขึ้นมี ทั้ ง ประเภทเกณฑ ม าตรฐานทั่ วไปที่ ใชกั บ ทุ ก กลุ ม สถาบั นอุ ด มศึ ก ษา
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) กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2552 สํ านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
8) เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2548 สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับ อุดมศึก ษาของสํานักงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
1.2.2 วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในขอ 1.2.1 เพื่อนํามาพัฒนา ตัว
บงชี้ โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยใชองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่
ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ เพื่อใหสามารถวัดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดครบทุกมาตรฐาน
1.2.3 กํ าหนดตัว บ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ เป น ตั วบ ง ชี้
ดานปจ จัยนําเข า ตัวบงชี้ดานกระบวนการ และตัวบ งชี้ดานผลผลิ ตและผลลัพ ธ ซึ่ง มีความครอบคลุ ม
ทุกองคประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2.4 ตรวจสอบความสมดุล ของตัวบ ง ชี้ที่ กํ าหนดตามมุ ม มองการบริ ห ารจั ดการทั้ ง 4 ดาน
คือ ดานนั ก ศึ ก ษาและผู มี ส วนได ส วนเสี ย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิ น และดา นบุ คลากร
การเรียนรูและนวัตกรรม
1.2.5 กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน
5 ระดับ มี คะแนนตั้ง แต 1 ถึง 5 การประเมิ นจะนับ จํ านวนขอ และระบุ วาผลการดําเนินงานไดกี่ ขอ
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ได ค ะแนนเท า ใด กรณี ที่ ไม ดํ า เนิ น การใดๆ หรื อ ดํ า เนิ น การไม ค รบที่ จ ะได 1 คะแนน ให ถื อ ว าได
0 คะแนน
2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมิน เปนคะแนน
ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเป นคาตอ เนื่อ ง (มี จุ ดทศนิยม) สํ าหรับ การแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ ง ชี้
(ซึ่งอยูในรู ป ร อ ยละหรื อ คาเฉลี่ ย) เป นคะแนนทํ าโดยการเที ยบบั ญ ญั ติไตรยางศ โดยที่ แตล ะตัวบ ง ชี้
จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน
ตัวอยางที่ 1 กํ า หนดร อ ยละ 100 เป น คะแนน 5 ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ไ ด
รอยละ 75.51
75.51
คะแนนที่ได =
× 5 = 3.78
100
ตัวอยางที่ 2
รอยละ 34.62

กํ า หนดร อ ยละ 85 เป น คะแนน 5 ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ไ ด

34.62
คะแนนที่ได

=

100

×5

= 2.04

ตัวอยางที่ 3 กํ าหนดคาเฉลี่ ย คือ จํ านวนเงิ นวิจั ยต อ อาจารยและนัก วิจั ย 200,000 บาท
เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน
คะแนนที่ได

=

152,500.352
00,000

×5

= 3.81

ตัวอยางที่ 4
กํ า หนดร อ ยละ 90 เป น คะแนน 5 ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ไ ด
รอยละ 92.08
92.08
คะแนนที่ได =
×5 = 5
100
หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปน
คะแนน 5 จะไดคะแนน 5
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2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5
คํานวณคะแนนที่ไดดังนี้
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ

คะแนนที่ได =

×5

คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้นๆ

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํานวณคารอ ยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนให ใชท ศนิยม 2 ตํ าแหนง โดยการป ดทศนิยม
ตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน
72.364 เปน 72.36
3.975 เปน 3.98
1.2.6 กํ าหนดเกณฑ ก ารประเมิ น ตั วบ ง ชี้เ ป น 5 ระดับ มี ค ะแนนตั้ ง แต 1 ถึ ง 5 กรณี ที่ ไม
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. คําชี้แจงอื่นๆ ในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1) การประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดับ สถาบั น แตล ะสถาบั นอุ ดมศึก ษาจะต อ งใช
ตัวบงชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
2) การประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ ภาควิชา คณะวิชาหรื อ หนวยงานเที ยบเท า
และหน วยงานที่ มี ก ารเรี ยนการสอนให ส ถาบั นพิ จ ารณาตัวบ ง ชี้ที่ จ ะนําไปใชให ส อดคล อ งกั บ บริ บ ท
โครงสราง และระบบการบริหาร และปรับขอความในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับ
ของหนวยงานที่ รับ การประเมิน เชน ตัวบ งชี้ที่ 7.1การประเมินสภาสถาบั นและผู บ ริห ารของสถาบั น
อาจปรับเปนการประเมินกรรมการประจําคณะวิชาและผูบริหารคณะวิชา เปนตน
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3) การประเมิ นทุ ก ตัวบ ง ชี้เป นการประเมิ นในรอบป ก ารศึก ษา ยกเวน ตัวบ งชี้ที่ 1.1 ตัวบ ง ชี้
ที่ 4.3 และตัวบงชี้ที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได ในกรณีเชนนั้นจะตองระบุ
ให ชัดเจนและตองประเมินในรอบป งบประมาณอยางตอเนื่อง โดยใช พ.ศ.ของปงบประมาณที่ ตรงกั บ
ปการศึกษาที่ประเมิน สําหรับตัวบงชี้ของสมศ. ใหใชรอบปตามที่ สมศ. กําหนด
4) อาจารย ป ระจํ า หมายถึง ข าราชการ พนั ก งาน และบุ คลากรที่ มี สั ญ ญาจ างกั บ สถาบั น
อุดมศึกษา ทั้งป การศึกษา ซึ่งมีห นาที่ความรับ ผิดชอบตามพันธกิจหลัก ของสถาบันอุดมศึก ษานักวิจั ย
ประจํ า หมายถึ ง ข า ราชการ หรื อ พนั ก งาน หรื อ บุ ค ลากรที่ มี สั ญ ญาจ า งกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย
การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้
9-12 เดือน คิดเปน 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได
3. นิยามศัพทที่ใชในตัวบงชี้
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด
เปนกระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือ
รวมทั้ งมีก ารฝก และปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีก ารเชื่อมโยงสิ่ง ที่เรียนกับ สังคมและ การ
ประยุ ก ตใช มี ก ารจั ดกิ จ กรรมและกระบวนการให ผู เรี ย นไดคิด วิเคราะห สั ง เคราะห ประเมิ น และ
สรางสรรคสิ่งตางๆนอกจากนี้ตองสงเสริมให ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
โดยสะทอนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอ ที่
สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรู ในระดับ อุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเป นสํ าคัญ ซึ่ งมุงพั ฒ นา
ความรู และทั กษะทางวิชาชีพ ทั ก ษะชีวิตและทัก ษะสั งคม มี ปรากฏในวงการศึก ษาไทยหลายรูป แบบ
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)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา

41

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจั ดสรรทรัพ ยากร การปฏิบั ติการ ผลลั พ ธ และการวิเคราะห เพื่ อ สนับ สนุนเป าประสงคที่ สํ าคัญ
ของสถาบั น (organization-wide goal) การบู รณาการที่ มี ป ระสิ ท ธิผ ล เป นมากกวาความสอดคล อ ง
ไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ
ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบั บสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพ ในรายงานสืบ เนื่ องจากการ
ประชุ ม (Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงานฯหรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม
ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิ ช านั้ น ๆ จากนอกสถาบั น เจ า ภาพอยา งน อ ยร อ ยละ 25 และมี ผู ป ระเมิ น บทความที่ เป น
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิก ารจั ด ทํ ารายงานฯ หรื อ คณะกรรมการจั ดประชุ ม
ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอ ยร อ ยละ 25 และมี ผู ป ระเมิ น บทความที่ เป นผู เชี่ยวชาญ
ในสาขานั้นจากตางประเทศ
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก
สถาบันการศึกษาหรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
ในการปฏิ บั ติ แก ผู ป ฏิ บั ติ งานซึ่ ง เป นผู มี ความรู ความเขาใจเกี่ ยวกั บ งาน เพื่ อ ให มี ป ระสิ ท ธิภาพและ
ประสิทธิผล
งานวิ จัย หมายถึ ง กระบวนการที่ มี ร ะเบี ยบแบบแผนในการคน หาคําตอบของป ญ หาหรื อ
การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษาคนควาหรือทดลอง
วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ
งานสรา งสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม จํ าเป นตองเป นงานวิจั ย) ที่ มี ก ารศึก ษาคนควา
ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลั ก เกณฑ ควรประพฤติป ฏิบั ติของนักวิจัยทั่ วไป เพื่ อ ให การ
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้
1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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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
มั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ ถูกตอง 2) ซื่อ สัตยสุจริ ตและรับ ผิดชอบ 3) ปฏิบั ติห นาที่ ดวยความโปร งใสและ
สามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบั ติห นาที่ โดยไมเลือ กปฏิบั ติอ ยางไม เป นธรรม 5) มุงผลสั มฤทธิ์ของงาน
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
นั ก วิ จั ย ป ระจํ า ห ม าย ถึ ง ข า ราชก ารห รื อ พ นั ก งาน ห รื อ บุ คล าก รที่ มี สั ญ ญ าจ าง
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
ระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดป
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

นั กศึ ก ษาภาคปกติ หมายถึ ง นั ก ศึก ษาที่ เ รี ย นในชว งเวลาราชการ หรื อ นอกเวลาราชการ
โดยสถาบันไดมีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นัก ศึกษาที่ เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย
สถาบั นมิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรื อไดมีก ารจายคาตอบแทน
ใหกับการสอนของอาจารยเปนการพิเศษ
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีป ฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทํ าใหอ งคการประสบความสําเร็จ
หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆมีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึก
เปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบหรืออาจไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
เชน นัก ศึก ษา ผูป กครอง สมาคมผูป กครอง ผู ปฏิบั ติงาน คูความรวมมื อทั้ งที่ เป นทางการและไม เป น
ทางการ คณะกรรมการกํ ากั บ ดูแลสถาบั นในดานต าง ๆ ศิษ ยเก า นายจ าง สถาบั น การศึก ษาอื่ น ๆ
องคก ารที่ ทํ าหน าที่ กํ ากั บ ดูแลกฎ ระเบี ยบ องคก ารที่ ให เงิ นสนับ สนุ น ผู เสี ยภาษี ผู กํ าหนดนโยบาย
ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศ
ทางการพั ฒ นาของสถาบั น แผนกลยุทธป ระกอบไปดวยวิสัยทั ศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค
ผลการวิเคราะห จุ ด แข็ง จุ ดอ อ น โอกาสและภั ยคุ ก คาม กลยุ ท ธต าง ๆ ของสถาบั น ควรคลอบคลุ ม
ทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อ
วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงาน
หรือแผนปฏิบัติการประจําป
แผนปฏิบัติการประจํา ป หมายถึง แผนระยะสั้ นที่มี ร ะยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฎิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธประกอบดวย
โครงการหรือ กิ จ กรรมตาง ๆ ที่ จ ะตอ งดําเนินการในป นั้น ๆ เพื่ อ ให บ รรลุ เป าหมายตามแผนกลยุท ธ
ตัวบ ง ชี้ค วามสํ าเร็ จ ของโครงการหรื อ กิ จ กรรม ค าเป าหมายของตั วบ ง ชี้เหล านั้น รวมทั้ ง มี ก ารระบุ
ผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใช
ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผล
ออกมาตามที่ ตอ งการ ขั้นตอนการปฏิบั ติงานจะตอ งปรากฏให ท ราบโดยทั่ วกั นไม วาจะอยูในรู ป ของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา
กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทํ าให ระบบมีการขับเคลื่อ นหรือ ดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทํา หนาที่ ในการรวบรวมขอมูลเขามาทํา การประมวลผล
รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และนําสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ
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เพื่ อ ใช ในการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห าร หรื อ การตั ด สิ น ใจ โดยมี ค อมพิ วเตอร รวมทั้ ง อุ ป กรณ ต างๆ
เปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีห ลายประเภท
ในแตละประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกัน
ออกไป
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ
หรือวารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดั บนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ ป รากฏในฐานขอ มู ล สากล
เช น ฐานข อ มู ล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่น ๆ
ที่ เ ป นที่ ย อมรั บ ในศาสตร นั้น ๆ หรื อ วารสารวิชาการที่ ย อมรั บ โดยสํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ
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
หลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี (Good Governance) ที่ เ หมาะสม
จะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้
1) หลั ก ประสิ ท ธิผ ล (Effectiveness) คื อ ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค แ ละ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง กับ
สวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับ ชั้นนําของประเทศ
เพื่อใหเกิดประโยชนสขุ ตอประชาชนโดยการปฏิบตั ิราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี ที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครือ่ งมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ใหองคการ
สามารถใชท รั พ ยากรทั้ งด านตนทุ น แรงงานและระยะเวลาให เกิ ดประโยชน สู ง สุ ดตอ การพั ฒ นาขี ด
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ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม
3) หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให บ ริก ารที่ ส ามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่ กํ า หนด และสร า งความเชื่ อ มั่ น ความไว ว างใจ รวมถึ ง ตอบสนองความคาดหวั ง หรื อ
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
4) หลักภาระรับผิ ดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบั ติหนาที่
และผลงานตอเป าหมายที่ กํ าหนดไวโดยความรับ ผิ ดชอบนั้นควรอยูในระดับที่ ส นองตอความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อ
มีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร อันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรีโดยประชาชนสามารถ
รูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระะบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญ หา
หรื อ ประเด็นที่ สําคัญ ที่ เกี่ยวขอ ง รวมคิดแนวทาง รวมการแก ไขป ญ หา ร วมในกระบวนการตัดสิ นใจ
และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่น (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมี อิส ระตามสมควร รวมถึงการมอบอํ านาจและความรับ ผิ ดชอบในการ
ตัดสิ นใจและการดํ าเนิน การให แ ก บุ คลากร โดยมุ งเนน การสร างความพึ ง พอใจในการให บ ริ ก ารต อ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดี
ของสวนราชการ
8) หลั ก นิ ติ ธรรม (Rule of Law) คื อ การใช อํ านาจของกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ใน
การบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย
ไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุ ข ภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ความเชื่ อ ทางศาสนา การศึ ก ษา
การฝกอบรมและอื่นๆ
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียที่ เกี่ยวขอ ง ซึ่งเปนขอตกลงที่ เกิดจากการใชกระบวนการเพื่ อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่
ไดรั บ ประโยชน และเสี ยประโยชน โดยเฉพาะกลุ ม ที่ ได รั บ ผลกระทบโดยตรงซึ่ ง ต อ งไม มี ขอ คั ดค าน
ที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
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หลักสูตรสาขาวิช าชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้ งหมดที่ ผูเรียนตองศึกษาเพื่ อให
ไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย
อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบัน อุดมศึกษา
ทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
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องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1

กระบวนการพัฒนาแผน
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปน
หนาที่ ที่ สถาบั นจะกํ าหนดวิสัยทั ศน แผนกลยุท ธและแผนปฏิบั ติราชการประจํ าป ให ชัดเจนและ
สอดคล อ งกั บ ปรั ช ญา ปณิ ธ าน กฎหมาย และจุ ด เน น ของสถาบั น ที่ ส นั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
สถาบันอุ ดมศึก ษาตามหลัก การอุ ดมศึก ษา มาตรฐานการศึก ษาแห งชาติ มาตรฐานการอุ ดมศึก ษา
มาตรฐานวิชาชีพ(ถามี)ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกํ าหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบั นเปดโอกาสใหมี สวนรวมของ
สมาชิกทุกกลุมในสถาบันและมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกัน
ทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและ
สังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ 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 เพื่อใหสถาบั นดําเนิ นการสอดคลอ ง
กับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น สถาบันตอง
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว
จะตอ งคํานึง ถึงหลั ก การอุ ดมศึก ษา กรอบแผนอุดมศึก ษาระยะยาว มาตรฐานการศึก ษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยงของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติรวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
เกณฑมาตรฐาน
:
1.มี การจั ดทํ าแผนกลยุท ธที่ส อดคลอ งกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิ ธานและพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ตลอดจนสอดคล อ งกั บ จุ ดเน นของกลุ ม สถาบั น 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. มี ก ารประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามตัว บ ง ชี้ ของแผนกลยุ ท ธ อย างนอ ยป ล ะ 1 ครั้ ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ
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องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่
ในการกํากั บดูแลการทํางานของสถาบั นใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการ
ดานตางๆใหมี คุณภาพ เชน ทรั พยากรบุ คคล ระบบฐานขอมู ล การบริห ารความสี่ ยง การบริ หาร
การเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยใช
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
1. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํ า นั ก งาน
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. ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง คู มื อ และแนวปฏิ บั ติ ใ นการพิ จ ารณา
ออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544
ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4

คือ
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง
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ตัวบงชี้ที่ 7.2
:
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
:
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจั ดการความรูเพื่ อมุงสูสถาบั นแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวม
องคความรูที่มีอยูในสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อ
ใหทุ กคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒ นาตนเองใหเปนผู รู รวมทั้ งปฏิบั ติงานไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุ ดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการใน
การบริ หารจัดการความรูในสถาบั นประกอบดวย การระบุ ความรู การคัดเลือ ก การรวบรวม การ
จัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสราง
บรรยากาศและ วัฒ นธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีป ฏิบัติงานตลอดจนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มี ก ารแบง ปน และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จ ากความรู ทั ก ษะของผู มี ป ระสบการณต รง
(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ1 และเผยแพรไปสู
บุคลากร กลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆที่เปนแนวปฏิบตั ิที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา
ที่ เปนลายลั ก ษณอั ก ษร (explicit knowledge) และจากความรู  ทั ก ษะของผู มี ป ระสบการณต รง
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(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 7.3
:
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบั นควรมี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตัดสิ น ใจที่ ส อดรั บ กั บ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยง กับทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ
ของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบ
และประเมิ น การดํ าเนิ น งานตลอดจนเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาสถาบั น ทั้ ง นี้ ระบบดัง กลา ว
ตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอย
ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงินและสามารถนําไปใช
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใช ร ะบบสารสนเทศมาปรั บ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
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คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 7.4
:
ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
:
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม
และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน
เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณ
ปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมี
แผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบ
อยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือ
กลยุทธเปนสําคัญ
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา

58

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มี การวิเคราะหและระบุ ความสี่ ยง และปจจั ยที่ กอ ใหเกิดความเสี่ ยงอยางนอย 3 ดาน
ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ ยงดานบุ คลากรและความเสี่ ยงด านธรรมาภิบ าล 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 ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึก ษา คณาจารย บุคลากร หรือตอ
ชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอ ความมั่นคงทางการเงินของสถาบั น อันเนื่องมาจากความบกพรองของ
สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือป จจัยเสียงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน ตัวอยางความเสี่ยงรายแรง ที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย
บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ ที่
เกิ ดขึ้น ได แต ไม พ บแผนการจั ดการความเสี่ ยงหรื อ ไม พ บความพยายามของสถาบั นในการระงั บ
เหตุการณดังกลาว
2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดีอันเนื่องมาจากปจจัย
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ตางๆ เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยะรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวงและเกิดเปนขาว ปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว Online เปนตน
3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม
สามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
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 ไมวาแหลงเงินทุ น
ของสถาบั นอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)หรือเงิน
รายได ของสถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจาก
งานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินที่สะท
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อนความตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏบัติงานประจําปของสถาบันได
อยางมี ประสิท ธิภาพ ทํ าความเขาใจกั บการวิเคราะหท างการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํ านวน
นัก ศึก ษา ทรั พ ยสิ นถาวรตอ จํานวนนัก ศึก ษา คาใชจ ายที่ ส ถาบั นใชสํ าหรับ การผลิตบั ณฑิ ตตอ หั ว
จําแนกตามกลุ ม สาขา รายไดทั้ ง หมด ของสถาบั นหลั ง จากหั ก งบ (คาใชจ าย) ดําเนินการทั้ งหมด
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็ว ในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดได
หลังจากที่ปฏิบัติ ตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร
จั ด การดา นการเงิ น ของสถาบั น ที่ เ นน ถึ ง ความโปร ง ใส ความถู ก ตอ ง ใชเม็ ด เงิ น อยางคุ ม ค า มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 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
ตัวบงชี้
จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ที่ 8.1

:

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมี
แผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ที่ สามารถผลักดันแผน
กลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้ง
จากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํา
รายงานทางการเงิ น อยางเปน ระบบครบทุ ก พั น ธกิ จ มี ร ะบบการตรวจสอบการใชเ งิ น อยา งมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม
เพื่อใหสามารถ วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได
เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพ ยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการ
ใช เงินอยางมีประสทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มี ง บประมาณประจํ าปที่ ส อดคลองกั บ แผนปฎิบ ติก ารในแตล ะพั นธกิ จ และการพั ฒ นา
สถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ
2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี ก ารติ ด ตามผลการใชเงิ น ใหเปน ไปตามเปา หมาย และนํ า ข อ มู ล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
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หมายเหตุ : แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่สามารถผลักพันแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากร ที่
ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปน
เงิ น ทุ นที่ ต อ งการใช ซึ่ ง จะเป น ความตอ งการเงิ น ทุ น ในระยะยาวเท ากั บ เวลาที่ ส ถาบั นใชในการ
ดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตอ
งการใชวาสามารถจั ดหาไดจ ากแหล ง เงินทุ นใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึก ษา 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
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบบที่ 2) พ.ศ.2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565) สํ า นั ก งาน
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. เกณฑม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2548 สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ อุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงาน
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รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ตัวบงชี้
จํานวน 1 ตัวบงชี้
คือ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวบงชี้ที่ 9.1
:
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คําอธิบายตัวบงชี้
:
การประกันคุณภาพการศึก ษาภายในเปนภารกิ จของสถาบั นอุดมศึก ษาตามที่กํ าหนดไวใน
พระราชบัญญั ติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ.2542 แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันตอ ง
สรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒ นาการดําเนินงานของสถาบั นให
เปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงาน
ตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทั้ง การรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน มี
การประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีก ารสรางจิ ตสํ านึก ใหเห็ นวาเปนความรั บผิ ดชอบรวมกันของทุ กคน
ในการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป น หลั ก ประกั นแก ส าธารณชนให มั่ นใจได วาสถาบั น
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด
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2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
4. มี ก ารดํ าเนิ นงานดานการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ครบถวน ประกอบดว ย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิ นคุณภาพ 2)การจั ดทํ ารายงานประจํ าป ที่ เป น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบั น และสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป นรายงานที่ มี ขอ มูล ครบถวน ตามที่ สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3)การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพั ฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน
5. มี ก ารนํ าผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมาปรั บ ปรุ ง การทํ างานและส ง ผล
ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มี ร ะบบสารสนเทศที่ ให ข อ มู ล สนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในครบ
ทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมี สวนไดส วนเสียในการประกั นคุณภาพการศึก ษา โดยเฉพาะนักศึก ษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มี เครื อ ขายการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ดานการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาระหวางสถาบั น
และมีกิจกรรมรวมกัน
9. มี แนวปฏิบั ติที่ ดีห รือ งานวิจัยดานการประกั นคุณภาพการศึก ษาที่ ห นวยงานพั ฒ นาขึ้น
และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ
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บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัตเิ พื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
ในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติส ถาบัน ตลอดจนสอดคล องกับจุ ดเนนของกลุ มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551-2554)
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันไดกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
อยูแลวตั้งแตเริ่ม ตน สถาบั นควรทบทวนวาปรั ชญาหรือ ปณิธานยังมี ความเหมาะสมกั บสภาพการณ
ในป จจุบันของสถาบั นหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสถาบั นและผูมีส วน
เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณที่เปลี่ยนไปควรเปน
การกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทัง้ ผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนดรวมกัน
และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน
พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐาน
ตางๆที่เกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน
และกลยุท ธส อดคลอ งกั นในประเด็นใด อยางไร หากมี ป ระเด็นที่ไม ส อดคลอ งควรพิ จ ารณาปรับ แก
ใหสอดคลอง
1.4 มีก ารจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํ าแผนกลยุท ธ(strategy) เพื่ อ นําสถาบั นไปสูความสําเร็ จ
ที่พึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน(vision) พันธกิจ(mission) เปาประสงค(goal) และวัตถุประสงค
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง(strength) จุดออน(weakness) โอกาส(opportunity)
และภัยคุกคาม(threat) เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบั น
อันไดแก การเรียนการสอน การวิจั ย การบริก ารทางวิชาการแก สังคมและการทํานุบํ ารุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรมวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่สถาบันกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากทั้งผูบริหาร
อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝายอันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลตามความมุงหวังของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
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2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
2.1 มี ก ารชี้ แจงทํ าความเขาใจกั บ ผู บ ริ ห ารหนวยงานยอ ยภายในถึง วิสั ยทั ศน กลยุท ธและ
เป าหมายของกลยุท ธ และมี ก ารกํ าหนดหน วยงานภายในรั บ ผิ ด ชอบดํ าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ
อยางเปนทางการ
2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายใน
และมีการมอบหมายอยางเปนทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มี ก ารจั ด ทํ า แผนที่ ก ลยุ ท ธ (Strategic map) เพื่ อ ช ว ยในการแปลงแผนกลยุ ท ธ ไปสู
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
4.1 มี ก ารจั ด ทํ า ตั ว บ ง ชี้ (KPI) พร อ มทั้ ง เป า หมาย (target) ของแต ล ะตั ว บ ง ชี้ ที่ จ ะใช วั ด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ควรจัดทําพรอมกับ
การจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป
4.2 มี ก ระบวนการส ง เสริ ม ให ผู บ ริ ห าร อาจารยและเจ าหน าที่ ผู ที่ เ กี่ ยวข อ งในการดํ าเนิ น
การตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย
อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
สถาบั น ควรจั ด ทํ า ปฏิ ทิ น การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง านทั้ ง 4 พั น ธกิ จ เพื่ อ ใช เป น
แนวทางการดําเนิ น งานและสร างความเชื่ อ มั่ น วา ได มี ก ารดํา เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติง านในเวลา
ที่เหมาะสม
6. มี การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ข องแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปล ะ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
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มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไมและ
ควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่งๆ
เช น 3 เดือ น หรื อ 6 เดื อ น หากไม เป น ไปตามแผนควรจะมี ก ารวิเ คราะห ถึ ง สาเหตุ แ ละนํ าเสนอ
แนวทางการแกไขปรับปรุง

7. มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ อย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ โ ดยการเปรี ย บเที ย บผลของตั ว บ ง ชี้
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระเพื่อพิจารณา
ในที่ประชุมผูบริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป
8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา และมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่ไดรับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
1.มี การกํา หนดประเด็นความรูแ ละเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคล องกับแผนกลยุท ธ
ของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
1.1 สถาบั น ควรศึก ษาเป าประสงคตามประเด็นยุ ท ธศาสตร หรื อ วัตถุป ระสงค เชิง กลยุท ธ
ของสถาบั น ว า มี ป ระเด็ น ใดที่ มุ ง เน น เป น สํ า คั ญ หรื อ มุ ง สู อั ต ลั ก ษณ ใดที่ ต อ งการ เพื่ อ นํ า มาใช
ในการกําหนดแผนยุทธศาสตรหรื อแผนปฏิบั ติการในการจัดการความรูใหสอดคลอ งกับแผนกลยุท ธ
ของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
1.2 บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งในการกํ าหนดประเด็ น ความรู อาจประกอบด ว ย รองอธิ ก ารบดี
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
อยางนอยควรเปนบุคลากรที่ทํ าหนาที่ เกี่ยวของกับ การผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารยหรื อ
นักวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมทั้งดานอื่นๆ ที่สถาบันมุงเนน
2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของอาจารยหรือ
นักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สะทอน
อัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหได
องคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มี ก ารแ บ งป นแ ล ะแ ล กเปลี่ ย นเรี ย นรู จ ากความ รู ทั ก ษะข องผู มี ประส บก ารณ ต รง
(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการและผลงาน
ทางดานวิจั ย รวมทั้ งผลงานดานอื่ นๆ ที่ส ถาบันมุ งเนน มาถายทอดความรู เคล็ ดลั บ หรือ นวัตกรรม
อยางสม่ําเสมอผานเวทีตาง ๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ เจาของ
ความรูเคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกลาว
3.2 สถาบั น ควรส ง เสริ ม ให มี บ รรยากาศและวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู ภ ายในสถาบั น เช น
การส ง เสริม ให มี ชุม ชนนัก ปฏิบั ติและเครื อ ขายดานการจั ดการความรู ทั้ ง ระหวางหนวยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรร
ทรัพยากรอยางเหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย างเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge)
4.1 มี ก ารกําหนดผู รับ ผิ ดชอบในการวิเคราะห สั งเคราะห ความรู ทั้ งที่ มี อยูในตัวบุ คคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบตั ิที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพื่อใหบุคลากร
กลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย
4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองใหเกียรติ
แกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
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5. มี การนํา ความรูที่ ได จากการจัด การความรูในป การศึกษาป จ จุบั นหรือ ปก ารศึก ษาที่ ผา นมา
ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี ประสบการณ ตรง
(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผูรับผิดชอบควร วิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล งตางๆ เชน นวัตกรรมที่ได
จากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบ ท
ของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย
5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย
5.3 มีก ลไกการนําผลการประเมิ นคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู
มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน
5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปาประสงคที่กําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร
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 ระบบบั ญ ชี ระบบลงทะเบี ยนนักศึก ษา ระบบทะเบี ยน
ประวัติ เปนตน มาสรางเป นสารสนเทศให ผู บ ริห ารใชในการบริห ารและการตัดสิ นใจในเรื่ องที่ เป น
พันธกิจของสถาบั นไดอ ยางครบถวน ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การวิจั ย การเงิน การบริหาร
จัดการดานอื่น ๆ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลา
ในการเก็บ แบบประเมินใหส อดคล องกั บลั กษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมิ นความพึงพอใจ
ทุกครั้งที่มีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน
3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจของผูใช
ระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.1 กํ าหนดผูรั บ ผิ ดชอบในการวิเคราะห ขอมู ล ที่ ไดจากการประเมินความพึง พอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศ
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว
4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษากํ าหนด ได แก ระบบฐานขอ มู ล ด านการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร
ในสถาบันอุดมศึกษา เปนตน
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 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 วิเคราะห แ ละระบุ ค วามเสี่ ยงพร อ มป จ จั ย ที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสี่ ย งที่ ส ง ผลกระทบหรื อ
สรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ
สงผลกระทบตอสถาบันดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากรและ
ทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ
2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวของกับคน
อาคารสถานที่ อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนตน
2.4 จั ดลํ าดั บ ความสํ าคัญ ของป จ จั ยเสี่ ยง โดยพิ จ ารณาจากมิ ติข องโอกาสและผลกระทบ
จากความเสี่ยง

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา

65

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2
3.1 ระดับ ความเสี่ ยงอาจกํ าหนดเป นเชิง ปริ ม าณ หรื อ เชิง คุณ ภาพที่ ส ะท อ นถึงความเสี่ ย ง
ระดับสูง กลาง ต่ํา ได
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณเสี่ยง
ในอดี ต หรื อ ความน า จะเป น ที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ ในอนาคต โดยคาดการณ จ ากข อ มู ล ในอดี ต
รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณเสี่ยง
ดัง กล า วเกิ ด ขึ้น โดยจะมี ค วามรุ น แรงมาก ถ ากระทบต อ ความเชื่อ มั่ น ต อ คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา
ของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
4.1 จั ดทํ าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ การบรรลุ เป าหมาย โดยตอ งกํ าหนดมาตรการหรื อ
แผนปฏิบั ติก ารที่ จ ะสร างความรู ความเขาใจให กั บ บุ คลากรในสถาบั นและดําเนินการแก ไขลดหรื อ
ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยงและTerminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของ
ตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อ เสียง การฟ องรองจากการไม ปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ บังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภาสถาบัน
5.2 มี ก ารรายงานสรุ ป ผลการดําเนิ นงานและประเมิ น ผลความสํ าเร็ จ ของการดํ าเนิน งาน
ป ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางการแก ไข พร อ มข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แผนการดํ าเนิ น งาน
ตอสภาสถาบัน
6. มี การนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา

66

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังการจัดการ
ความเสี่ยงและขอเสนอแนะจากสภาสถาบั น รวมทั้ งความเสี่ยงใหมจากนโยบายหรือสภาพแวดลอ ม
ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหนวยงานกํากับ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินที่ตองใช
ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
1.2 สถาบั นควรตั้ง คณะกรรมการทํ าหนาที่ ดําเนิน การวิเคราะห ท รั พ ยากรที่ ตอ งใชในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถาบั น และทํ าการประเมินมูล คาของทรัพ ยากรที่ตอ งใชซึ่ งจะเป น
งบประมาณในการดําเนินการตามแผน และ กําหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปน
งบประมาณแผนดิน เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุน
ตางกอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
2.1 มี แนวทางการจั ดหาแหลง เงินทุนที่ เหมาะสมกั บ ลั กษณะของคาใชจายหรือ เงินทุ นและ
เพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่ มีห ลั กเกณฑ ในการจัดสรรทรัพ ยากรอยูแล วควรไดมี การทบทวน
ความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบัน
ในทุก ดานให เปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมี ประสิท ธิภาพเพื่อจะทําให รายไดรายจาย
เปนไปอยางเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร
สถาบั น การศึก ษาแตล ะแห ง อาจจะมี วิธีก ารและหลั ก การในการทํ างบประมาณประจํ า ป
ที่แตกตางกั นไดแตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีก ารจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลว กอนที่ที่จะนํา
งบประมาณประจํ า ป เ สนอสภาสถาบั น ควรได มี ก ารวิ เ คราะห ก ารใชไปของเงิ น ตามงบประมาณ
ในดานตางๆดังนี้
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- งบประมาณประจํ าปสอดคลองกับ แผนปฏิบั ติการประจําปที่กํ าหนดไวในแตละปม ากนอ ย
เพียงใด
- เมื่ อ วิเคราะห ตามพั นธกิ จ ของสถาบั นแล ว งบประมาณประจํ าป ในแตล ะพั น ธกิ จ มี ความ
เพียงพอมากนอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสถาบันแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาบุคลากร
มีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีก ารจัดทํ ารายงานทางการเงินที่ อยางนอ ยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจ ายและงบดุล
อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลว
สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพี ยงพอ ที่จะใชในกิจกรรมของสถาบันในชวงถัดไป มีการนํารายงาน
ทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริห าร เปนรายงาน
ที่แจงให ผูบ ริหารไดท ราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิ จกรรมใด มีผลลัพธจากการ
ทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร
5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน
5.4 มีการวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต
6. มี หนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา หน าที่ ตรวจ ติดตามการใช เงินใหเป นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
6.1 สถาบั นการศึกษาที่ไม ไดมี สํานักงานตรวจเงินแผ นดินเป นผู ตรวจสอบภายนอกอยูแล ว
ควรจั ดให มี ผู ตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเป น ประจํ าทุ ก ป สํ าหรั บ สถาบั น การศึก ษาของรั ฐ
ที่มีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้นหากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมได
เขาตรวจสอบเปนประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป
6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผูตรวจสอบภายใน
อยางเปนทางการ
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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 ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒ นาของ
สถาบัน โดยอาจเป นระบบประกันคุณภาพที่ ใชกันแพรห ลายทั้ งในระดับ ชาติห รือนานาชาติหรือเป น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกั น คุณ ภาพที่ นํามาใชต อ งเป น ส วนหนึ่ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึก ษา
ที่ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและ
การปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันใหมี การ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่ อง ตั้งแตระดับสถาบั น คณะวิชา ภาควิชา /สาขาวิชา จนถึงระดับ
ผูปฏิบัติแตละบุคคล
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ ริหารสูงสุดของสถาบัน ตองใหความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมทัง้ กําหนด
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 สถาบั นอาจกําหนดมาตรฐานและกํ าหนดตัวบ งชี้ที่ ใชเป นกรอบในการดําเนินงานของ
สถาบั นเพิ่ ม เติม ตามอั ตลั ก ษณ ของตนเอง แตทั้ ง นี้ตอ งไม ขัดกั บ มาตรฐานการอุ ดมศึก ษา ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 ตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคครบถวน
ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ
3.3 เกณฑ ห รื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ใช กํ า กั บ แต ล ะตั ว บ ง ชี้ ต อ งสามารถวั ด ระดั บ คุ ณ ภาพ
ตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ ว น ประกอบด ว ย
1) การควบคุม ติดตามการดํา เนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมิ นคุณ ภาพเสนอตอสภาสถาบั นและสํ า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาตาม
กํา หนดเวลา โดยเปนรายงานที่ มี ข อ มู ล ครบถ วนตามที่ สํ า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน
4.1 มี ก ารดําเนิน การตามระบบการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ส มบู ร ณ ครบถว น
โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มี ก ารจั ด ทํ ารายงานประจํ าป ที่ เป น รายงานประเมิ นคุ ณ ภาพที่ มี ขอ มู ล ครบถ วนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พรอม
ทั้งเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหตน
สังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
สถาบั นหรื อ คณะวิชาควรมอบหมายให ผู รั บ ผิ ดชอบตัวบ งชี้ของแผนกลยุท ธนําผลจากการ
ประเมิ น คุณ ภาพ มาตรการ และแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพในแตล ะป ไปวิเคราะห แ ละดํ าเนิ น การหรื อ
ประสานงานกั บคณะกรรมการ/หนวยงานที่เกี่ยวขอ งเพื่ อพิ จารณาปรับ ปรุง การดําเนิ นงานในส วนที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้
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6 . มี ระ บ บ ส า รส น เท ศ ที่ ให ข อมู ล ส นั บ ส นุ น ก า รป ระ กั น คุ ณ ภ า พ ก า รศึ 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. มี ส ว นร ว มของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษา
ผูใชบัณฑิตและผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบั นควรส ง เสริ ม ให นัก ศึก ษา คณาจารย และบุ คลากรของสถาบั น เขามามี ส วนร วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ
ผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการ
ของสถาบั น ไดเขามี ม าส วนรวมในการประกั น คุณ ภาพ อาทิ ในรู ป แบบของการรวมเป นกรรมการ
การร วมกํ าหนดตัวบ ง ชี้และเป าหมาย การให ขอ มู ล ป อ นกลั บ หรื อ การให ความร วมมื อ กั บ สถาบั น
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆดานการประกันคุณภาพ เปนตน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน
8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ทั้งในสวนของระดับสถาบันหรือ
คณะวิชา และในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มีก ารทํ างานดานการประกั นคุณภาพร วมกั นในเครือ ขาย มี ผลการปฏิบั ติงานที่ ชัดเจน
และมีพัฒนาการดานตางๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย
8.3 มี ก ารติดตาม ประเมิ นผลการสร างเครื อ ขายเพื่ อ นําไปสู ก ารพั ฒ นาการทํ างานร วมกั น
อยางตอเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร
ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
9.1 มี ก ระบวนการคั ด สรรแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นแต ล ะกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ ง าน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดีใหกับสาธารณชน
และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน
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9.3 มี ก ารวิ จั ย สถาบั น ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและนํ า ผลไปพั ฒ นางาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

การวิเคราะหตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมองดานการบริหารจัดการ
1. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี พั น ธกิ จ หลั ก ที่ สํ า คั ญ 4 ประการ คื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอยางนอยอีก
5 ประการที่ จ ะสนับ สนุนให ก ารขับ เคลื่ อนพั นธกิ จหลั ก บรรลุ เป าหมายได คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒ นานักศึกษา 3) การบริห ารและการจัดการ
4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพั นธกิจ
สนับสนุนจะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรือ่ งเขาดวยกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง จึงจะสงเสริม
ให ก ารจั ด การศึก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี คุ ณ ภาพได การประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในจึ ง
พัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดานที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจ
หลักและพันธกิจสนับสนุนไดแก 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) การผลิต
บัณฑิ ต 3) กิจกรรมการพัฒ นานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแกสังคม 6) การทํ านุ
บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม 7) การบริ ห ารและการจั ด การ 8) การเงิ น และงบประมาณ และ
9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา จึงไดกําหนดตัวบงชี้ภายใตองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน
เพื่ อ ให ส ถาบั นอุ ดมศึก ษาใชเป น แนวทางในการกํ ากั บ ดูแล ตรวจสอบและประเมิ นคุณ ภาพภายใน
ของสถาบันแตละแหง ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ

องคประกอบคุณภาพ

จํานวนตัวบงชี้
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ

ผลผลิต
รวม
หรือผลลัพธ
1.ปรั ช ญา ปณิ ธาน วัตถุ ป ระสงค ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบ ง ชี้ที่ เ กี่ ย วข อ ง 1+
และแผนดําเนินงาน
ของ สมศ.
2.การผลิตบัณฑิต
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 2.2 , ตั ว บ ง ชี้ ที่ 2.1 , ตัวบ ง ชี้ที่ 2.8 และ 8+
2.3 และ 2.5
2.4 , 2.6 และ ตัวบ ง ชี้ที่ เ กี่ ย วข อ ง
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3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

-

4.การวิจัย

ตัวบงชี้ที่ 4.3

5.การบริการทางวิชาการแกสังคม

-

6 .ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วัฒนธรรม
7.การบริหารและการจัดการ
-

8.การเงินและงบประมาณ

-

9.ระบบและกลไกการประกั น คุณภาพ
รวม
4

2.7
ตั วบ งชี้ ที่ 3.1
และ 3.2
ตั วบ งชี้ ที่ 4.1
และ 4.2
ตั วบ งชี้ ที่ 5.1
และ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1

ของ สมศ.
ตัวบ ง ชี้ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ของ สมศ.
ตัวบ ง ชี้ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ของ สมศ.
ตัวบ ง ชี้ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ของ สมศ.
ตัวบ ง ชี้ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ของ สมศ.
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 7.1 , ตัวบ ง ชี้ที่ เ กี่ ย วข อ ง
7.2 , 7.3 และ ของ สมศ.
7.4
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบ ง ชี้ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ของ สมศ.
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบ ง ชี้ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ของ สมศ.
18
1+

2+
3+
2+
1+
4+

1+
1+
23+

2. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34
กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตอ งการตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห ง ชาติ และสอดคล อ งกั บ มาตรฐานการศึก ษา
ของชาติ ดังนั้น จึงไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม
พ.ศ. 2549 ซึ่ ง ถือ ได วาเป นมาตรฐานการอุ ดมศึก ษาฉบั บ แรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบั บ นี้
ประกอบดวยมาตรฐานยอ ย 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิ ต มาตรฐานดานการบริ หาร
จัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและ
จิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
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1) บั ณฑิ ตมี ความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สร างและประยุก ตใช
ความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับ
สากล
2) บั ณฑิ ตมีจิ ตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบั ติห นาที่ ตามความรับผิ ดชอบโดยยึดหลัก คุณธรรม
จริยธรรม
3) บั ณฑิ ตมี สุขภาพดีทั้ง ดานรางกายและจิ ตใจ มี การดูแลเอาใจใสรั กษาสุขภาพของตนเอง
อยางถูกตองเหมาะสม
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริ หารจัดการอุ ดมศึกษาตามหลัก ธรรมาภิบ าลและพันธกิจ ของการอุดมศึก ษาอยางมี
ดุลยภาพ
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการ
อุ ด มศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความหลากหลาย และความเป น อิ ส ระ
ทางวิชาการ มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุนสอดคลองกับ
ความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมี
อิสระทางวิชาการ
2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิผ ล คลอ งตัว โปรง ใส และตรวจสอบไดมี การจั ดการศึก ษาผ านระบบและวิธีก ารตางๆ
อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน
3) มี ระบบการประกั นคุณภาพเพื่ อนําไปสู ก ารพั ฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึก ษา
อยางตอเนื่อง
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
ทั้ง 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชนและสังคม
ในการจัดการความรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่หลากหลาย
ของประเภทสถาบั น และสั ง คม โดยให ค วามสํ าคัญ กั บ การพั ฒ นาคุณ ภาพผู เ รี ย นแบบเน น ผู เ รี ย น
เปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน
และใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการ
นิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
2) มี การวิจัยเพื่ อ สร างและประยุก ตใชอ งคความรู ใหมที่ เป นการขยายพรมแดนความรูและ
ทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของ
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ประเภทสถาบันมี ก ารสร างเครือ ขายความรวมมื อ ระหวางสถาบั นอุ ดมศึกษาทั้ งในและตางประเทศ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตามระดับ
ความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ
อุ ต สาหกรรมทั้ ง ในและต างประเทศ เพื่ อ เสริ ม สร างความเขม แข็ง และความยั่ ง ยืน ของสั ง คมและ
ประเทศชาติ
4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒ นา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรมตางประเทศ
อยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
การแสวงหา การสร า ง และการจั ด การความรู ต ามแนวทาง/หลั ก การ อั น นํ าไปสู สั ง คม
ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญ ญาทองถิ่นและ
เทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู
2) มี การบริห ารจั ดการความรูอ ยางเป นระบบ โดยใชหลั ก การวิจั ยแบบบูร ณาการหลั ก การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง อันนําไปสูสังคม
แหงการเรียนรู
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตัวบ ง ชี้ตามองคป ระกอบคุณ ภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานการอุดมศึก ษาแตล ะดาน เพื่ อให
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
แตละแหง ดังปรากฏในตารางที่ 5.2
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ตารางที่ 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวบงชี้ดาน
ปจจัยนําเขา

มาตรฐาน
1.มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

-

2.มาตรฐานด า นการบ ริ ห าร
จัดการอุดมศึกษา
ก.มาตรฐานดานธรรมาภิบาล ของการบริหารการอุดมศึกษา

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ

ตัวบงชี้ดาน
รวม
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ
ตัวบ งชี้ที่ 2.7 และ ตัวบ งชี้ที่ 2.8 และ 3+
3.2
ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง
ของ สมศ.

ตัวบงชี้ที่ 1.1 , 2.4
, 7.1 ,7.3 ,7.4 ,
8.1 และ 9.1
ข.มาตรฐานดานพันธกิจ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 , 2.3 ตัวบงชี้ที่ 2.1 , 2.6
ของการบริหารการอุดมศึกษา , 2.5 และ 4.3
, 3.1 ,4.1 , 5.1 ,
5.2 และ 6.1
3.มาตรฐานด า นการสร างและ ตัวบ งชี้ที่ 4.2 และ
พั ฒ นาสั ง คมฐานความรู แ ละ
7.2
สังคมแหงการเรียนรู
รวม
4
18

ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง 7+
ของ สมศ.
ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง 11+
ของ สมศ.
ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง 2+
ของ สมศ.
1+

23+

3. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได จั ด ทํ า มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุม
สถาบันที่ มีป รัชญา วัตถุป ระสงค และพั นธกิจ ในการจั ดตั้งที่ แตกตางกั นไดอยางมี ป ระสิ ท ธิภาพและ
ประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน อุดมศึกษา และ
กํ าหนดกลุ ม สถาบั นอุ ดมศึก ษาเป น 4 กลุ ม ดั งรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ไปแล วในบทที่ 1 ได แก กลุ ม ก
วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบัน
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ที่เนนการวิจัยขั้นสู ง และผลิ ตบั ณฑิ ตระดับ บั ณฑิ ตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริ ญ ญาเอก มาตรฐาน
สถาบั น อุ ดมศึก ษา ประกอบดวยมาตรฐานหลั ก 2 ดาน และมาตรฐานยอ ยอี กมาตรฐานละ 4 ดาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) มาตรฐานด า นศัก ยภาพและความพร อมในการจัด การศึ กษา ประกอบด ว ยมาตรฐานย อ ย
ดานตาง ๆ 4 ดาน
1.1) ดานกายภาพ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี อ าคารที่ ป ระกอบดว ยลั ก ษณะสํ าคัญ ของอาคารเรี ยนที่ ดี มี ห อ งครบ
ทุก ประเภท พื้นที่ใชส อยที่ใชในการเรียนการสอนและการจัดกิ จกรรมทุก ประเภทมีจํ านวนเพียงพอ
และเหมาะสมกั บ จํ านวนอาจารยป ระจํ า จํานวนนัก ศึก ษาในแตล ะหลั ก สู ตร และจํ านวนนัก ศึก ษา
ตามแผนการรับ นัก ศึก ษา ตามเกณฑ พื้ นที่ ใชส อยอาคารโดยประมาณ รวมทั้ งตอ งจั ดให มี ห อ งสมุ ด
ตามเกณฑ ม าตรฐานมี ครุภัณ ฑ ป ระจํ าอาคาร ครุภัณฑ ก ารศึก ษา และคอมพิ วเตอรจํ านวนเพี ยงพอ
ตอการจัดการศึกษา ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือ
ความจําเปนอยางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
1.2) ดานวิชาการ
สถาบั นอุ ดมศึก ษามี ศัก ยภาพและความพรอ มในการปฏิบั ติ ภารกิ จ ดานวิชาการสอดคล อ ง
กั บ วิสั ย ทั ศ น พั นธกิ จ ของสถาบั นอุ ดมศึก ษาและแผนการผลิ ต บั ณ ฑิ ตที่ ต อบสนองความต อ งการ
ของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถ
แสวงหาความรู ได อ ย า งมี คุ ณ ภาพ สถาบั น ต อ งมี ก ารบริ ห ารวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลทั้งในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
วิชาการ
1.3) ดานการเงิน
สถาบั นอุ ดมศึกษามีความพรอ มดานการเงินทั้ งงบการเงินรวมและงบที่ จํ าแนกตามกองทุ น
มีแผนการเงินที่มั่นคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและเปาหมาย
ที่กําหนดไว รวมทั้งสอดคล องกับแผนการพั ฒนาในอนาคต เพื่อ ให เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและ
ผู ใชบ ริ ก ารอุ ดมศึก ษา สถาบั นมี ก ารจั ดทํ ารายงานการเงิ น ที่ แสดงถึง การได ม าของรายได รายรั บ
การจัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุน
ภายใตการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากร
ทุกระดับ
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1.4) ดานการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน คานิยม
ไปสูก ารปฏิบั ติที่ สอดคล องไปในแนวทางเดี ยวกั น เพื่อ ให บ รรลุวัตถุป ระสงคและพั นธกิ จที่ กําหนดไว
โดยมี ส ภาสถาบั นทํ าหนาที่ กํ ากั บ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริ ห ารบุ คคล การบริ ห าร
งบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลการดํ าเนิน งานให เ ป น ไปตามกฎ ระเบี ยบ ขอ บั ง คับ และกฎหมาย
ที่ กํ า หนดไว มี ก ารเผยแพร ผ ลการกํ ากั บ การดํ าเนิ น งานของสภาสถาบั น และการบริ ห ารจั ดการ
ของผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ สู ป ระชาคมภายในสถาบั น และภายนอกสถาบั น ภายใตห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
ที่ประกอบดวย หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวมและ
หลักความคุมคา
2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานย อย
ดานตาง ๆ 4 ดาน
2.1) ดานการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการรับ
นั ก ศึ ก ษาและสอดคล อ งกั บ เป า หมายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต อย า งมี คุ ณ ภาพ สถาบั น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ได
ตามคุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอสนเทศทีช่ ัดเจน เผยแพร
ต อ สาธารณะในเรื่ อ งหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน คณาจารย ที่ ส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรม
การพัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา
2.2) ดานการวิจัย
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ ภายใต
จุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทํา
วิจัยกับ หนวยงานภายนอกสถาบันเพื่ อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริ่มสรางสรรคที่ มี
คุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมได
ในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
2.3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารให บ ริ ก ารทางวิช าการที่ ค รอบคลุ ม กลุ ม เป า หมายทั้ ง ในวงกวา ง
และกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกัน
ทั้ ง ในระดั บ สถาบั น และระดั บ บุ ค คลได ในหลายลั ก ษณะ อาทิ การให คํ า ปรึ ก ษา การศึ ก ษาวิจั ย
การคนควา เพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ การจัดใหมี
การศึ ก ษาตอ เนื่ อ งบริ ก ารแก ป ระชาชนทั่ วไป การให บ ริ ก ารทางวิชาการนี้ สามารถจั ดในรู ป แบบ
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ของการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปน
ขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม
2.4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารดํ าเนิ น การทํ านุ บํ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมของชาติ ทั้ ง ในระดั บ
หนวยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปน
สวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบันไดรับ
การปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติส ามารถนําไปใชเ ป นเครื่ อ งจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มี วิถีชีวิต ที่
ปรารถนาและเรียนรูวิธีก ารจั ดการวัฒ นธรรมและวิถีชีวิตที่ ไม พึ งปรารถนาได สถาบั นมี ก ารควบคุม
การดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร การดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตัวบ ง ชี้ตามองคป ระกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานสถาบันอุ ดมศึกษายอ ยแตล ะดาน
เพื่ อ ให ส ถาบั นอุ ดมศึก ษาใชเป น แนวทางในการกํ ากั บ ดูแล ตรวจสอบและประเมิ นคุณ ภาพภายใน
ของสถาบันแตละแหง ดังปรากฏในตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษา

ตัวบงชี้ดน
ปจจัยนําเขา

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ

ตัวบงชี้ดาน
ผลผลิตและ
ผลลัพธ

1.มาตรฐานด า นศั ก ยภาพและ
ความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.5
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ

ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง
ของ สมศ.
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 2.2 ตัวบงชี้ที่ 2.1 , 2.4 ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง
และ 2.3
และ 2.6
ของ สมศ.
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง
ของ สมศ.
ตัวบงชี้ที่ 1.1 , 7.1 ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง
, 7.2 , 7.3 , 7.4 ของ สมศ.
และ 9.1

รวม

1+
5+
1+
6+

2.มาตรฐานดานการดําเนินการ
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ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย

ตัวบงชี้ที่ 4.3

(3) ด าน ก ารให บ ริ ก ารท าง
วิชาการแกสังคม
(4) ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม
รวม
4

ตัวบงชี้ที่ 2.7 , 3.1
และ 3.2
ตัวบ งชี้ที่ 4.1 และ
4.2
ตัวบ งชี้ที่ 5.1 และ
5.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1
18

ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง
ของ สมศ.
ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง
ของ สมศ.
ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง
ของ สมศ.
ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง
ของ สมศ.
1+

4+
3+
2+
1+
23+

4. ตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
เพื่ อ ให ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสามารถติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น
การดําเนินงานอยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน คือ
ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรู
รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมุมมองดานตางๆ
ที่กลาวขางตน ดังปรากฏในตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานการบริหาร
จัดการ

ตัวบงชี้ดาน
ปจจัยนําเขา

1.ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย

-

2.ดานกระบวนการภายใน

ตัวบงชี้ที่ 2.5

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ

ตัวบงชี้ดาน
รวม
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 , 2.7 ตัวบ งชี้ที่ 2.8 และ 7+
, 3.1 , 3.2 , 5.1 ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง
และ 5.2
ของ สมศ.
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 1 .1 ,
2.1, 2.4 , 4.1 ,
6.1 , 7.1 และ 9.1 ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง 10+
ของ สมศ.
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3.ดานการเงิน

ตัวบงชี้ที่ 4.3

ตัวบงชี้ที่ 8.1

ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง 2+
ของ สมศ.
4.ดานบุคลากร การเรียนรู และ ตัวบ งชี้ที่ 2.2 และ ตัวบ งชี้ที่ 4.2 และ ตัวบ ง ชี้ที่ เกี่ ยวขอ ง 4+
นวัตกรรม
2.3
7.2
ของ สมศ.
รวม
4
18
1+
23+
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การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุ งใหมี การพัฒ นาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น ซึ่ งตองเริ่ม ตนจากการที่ ส ถานศึก ษามี การประกั น
คุณภาพภายใน เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการ
ติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินตนเองกอน ตอจากนั้นจึงรับการประเมินภายนอกโดย สมศ. ซึ่ง
จะดําเนินการโดยพิจ ารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล องและเป นไปในทิศทาง
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. เพื่ อ สร า งความร วมมื อ และมี เ ป าหมายร ว มกั น ระหวา งหน วยงานต น สั ง กั ด และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการเชื่อมโยงการดําเนินงานสูการพัฒนาคุณภาพ
รวมกัน
7. เพื่ อ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพและเผยแพร ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพและ
ประสิ ท ธิภาพการบริ ห ารจั ดการของสถานศึก ษาอยางเป นรู ป ธรรมตอ หนวยงานที่ เกี่ ยวขอ งและ
สาธารณชน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การบริหารจั ดการรวมถึงการใชท รัพยากรของสถานศึกษาเปนไปอยางมี ประสิ ทธิผ ล
โดยทําใหการผลิตบั ณฑิตทุ กระดับ การสรางผลงานวิจัย และการให บริการวิชาการ เกิดประโยชน
สูงสุด และตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ
2. สถานศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษาและรัฐบาล มีขอมูลที่ถูกตองและเปนระบบการ
กําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเขาสูระดับมาตรฐานสากล และมีความ
เปนเลิศทางวิชาการตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา

คําอธิบายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
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. ประเมิ นในเชิงกระบวนการ โดยให น้ําหนัก รอ ยละ 25 และให ความสํ าคัญ กั บ สภา
สถาบัน ผูบริหาร คุณภาพคณาจารย บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ คุณภาพและความพรอมของผูเรียน
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการประกันคุณภาพภายใน
6. ลดจํานวนตัวบงชี้และจํานวนมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถาย
โอนตัวบ งชี้และมาตรฐานเกี่ ยวกับ ป จ จัยนําเขาและกระบวนการให อ ยูในระบบการประกั นคุณภาพ
ภายใน
1. การแบงกลุมตัวบงชี้
ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับ อุดมศึกษา 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
โดยสถานศึกษาเปนผูกํ าหนดแนวทางพัฒ นาเพื่อ รวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไขปญ หาสั งคมตาม
นโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญ หาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่
แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญ หาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเรื่องตางๆ เชน
การส งเสริม และสืบ สานโครงการอันเนื่อ งมาจากพระราชดําริ ความรั กชาติ การบํารุงศาสนาและ
เทิดทู นพระมหากษัตริ ย สุขภาพ คานิยมและจิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและ
ผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม
อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง
ตลอดจนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ฯลฯ
(เลือกดําเนินการ 2 เรื่อง) ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม คือ ตัวบงชี้ที่ 18
2. การกําหนดคาน้ําหนักตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม กําหนดใหตัวบงชี้พื้นฐาน มีคาน้ําหนักรอยละ
75 ตัวบงชี้อัตลักษณมีคาน้ําหนักรอยละ 15 และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม มีคาน้ําหนักรอยละ10

การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
การรั บ รองมาตรฐานของสถานศึก ษาระดับ อุ ดมศึก ษา จะพิ จ ารณาขอ มู ล จากการ
ประเมินตัวบงชี้ที่เชื่อมโยงไปสูการรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา ดังนี้
การประเมินระดับตัวบงชี้
ตั ว บ ง ชี้ แ ต ล ะตั ว จะมี ค ะแนนต่ํ า สุ ด คื อ 0 และสู ง สุ ด คื อ 5 ใช ผ ลประเมิ น ของ
คณะกรรมการมาพิจารณารายตัวบงชี้
การประเมินกลุมตัวบงชี้
สมศ. กําหนดเกณฑไว 2 ขอ คือ
1) คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ที่ 1-11 มีคาตั้งแต 3.51 ขึ้นไป และ
2) คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ทุกตัวรวมกันมีคาตั้งแต 3.51 ขึ้นไป
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โดยใชทศนิยม 2 ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงที่สามมีคาตั้งแต 0.005 ใหปด
ขึ้น มิฉะนั้นใหปดทิ้ง
ความหมายของระดับคุณภาพ
คาคะแนนเฉลี่ ยของกลุ มตัวบ งชี้ห รือในภาพรวม สามารถแปลความหมายของระดับ
คุณภาพ ดังนี้
ชวงคะแนน

ระดับคุณภาพ

4.51-5.00

ดีมาก

3.51-4.50

ดี

2.52-3.50

พอใช

1.51-2.50

ตองปรับปรุง

0.00-1.50

ตองปรับปรุงเรงดวน

3. ขอมูลการดําเนินงานที่ใชประกอบการพิจารณา
1. การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ใช ข อ มู ล ผลการดํ าเนิ น งานเฉลี่ ย 3 ป
การศึกษายอนหลังกอนการประเมิน (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเปดใหมที่มีการดําเนินงานไมครบ 3 ป
การศึกษา ใหใชขอมูลผลการดําเนินงานเฉลี่ย 2 ปการศึกษาลาสุด หรือหากมีการดําเนินงานไมครบ 2
ปการศึกษาใหใชขอมูลผลการดําเนินงาน 1 ปการศึกษาลาสุดกอนการประเมิน เชน หากสถาบันไดรับ
การประเมิ นคุณ ภาพภายนอกป พ.ศ. 2554 รายงานการประเมิ นตนเองตอ งรายงานขอ มู ลของป
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
ตามกฎกระทรวงวาดว ยระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธีก ารประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษา 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 ดังนี้
มาตรฐานตาม
กฎกระทรวง
ดานคุณภาพบัณฑิต
ผลการจัด
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน การศึกษา และ
การจัดการเรียน
1 ป
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน การสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร
4. ผลงานของผู สํ าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอกที่ ไดรั บ การ
ตีพิมพหรือเผยแพร
ดานงานวิจัยและผลงานสรางสรรค
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
6. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ตัวบงชี้

กลุมตัวบงชี้
พื้นฐาน

ดานการบริการวิชาการแกสังคม
8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมา
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรูและเสริม สรางความเข ม ของชุมชนหรื อองคก ร
ภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติตามศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้

กลุมตัวบงชี้
อัตลักษณ

กลุมตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม

มาตรฐานตาม
กฎกระทรวง
การบริหารจัด
การศึกษา

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
การประกัน
คุณภาพภายใน
15.ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย ตนสังกัด
16.ผลการพั ฒ นาให บ รรลุ ตามปรั ชญา ปณิ ธาน พั น ธกิ จ และ
ผลการจัด
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน
การศึกษาและ
17.ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน น และจุ ด เด น ที่ ส ง ผลสะท อ นเป น การจัดการเรียน
การสอนที่เนน
เอกลักษณของสถาบัน
ผูเรียนเปนสําคัญ
18.ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ

นิยามศัพท
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework
for Higher Education) หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุ ดมศึกษาแห งชาติ ฉบั บ 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
วัตถุป ระสงค ภารกิจ และวิสัยทั ศนที่กําหนดไว โดยการวิเคราะหส ภาพแวดลอมที่เหมาะสมใน
กรอบระยะเวลาที่ตองการ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถานอุดมศึกษาของรัฐ (Public University
Extension) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในสถานที่อื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่ง
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มิใชที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒
การตั ด สิ น ใจแบบมี ส ว นร ว ม (Participatory Decision-making) หมายถึ ง การ
พิ จ ารณาขอ มู ล และแสวงหาทางเลื อ กหลายๆ ทาง แล วเลื อ กทางที่ ดีที่ สุ ด ที่ จ ะชวยให บ รรลุ
เปาหมายหรือแกปญหาไดสําเร็จ เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามี
สวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารและการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางออม
การบริหาร/การจัดการความเสี่ย ง (Risk Management) หมายถึง การกําหนดแผน
เพื่ อ ให ผู บ ริห ารและผู ป ฏิบั ติงานทุ กฝ าย ไดมี แนวทางการบริห ารความเสี่ ยงในระดับ องคก รที่
ชัด เจนและสามารถนํ า ไปประกอบการจั ด ทํ าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งในทุ ก ส ว นงาน ระดั บ
ความสําเร็จของการบริหารความเสีย่ งพิจารณาจากการลดลงของเหตุการณที่ไมพึงประสงค พรอม
ทั้งจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและสรางกลไกการติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงอยางเปนระบบ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) หมายถึง ศาสตรและศิลปใน
การดําเนินการในสามกิจกรรมที่เกี่ยวของ คือ การวางแผนกลยุทธ การปฏิบัติตามแผนกลยุท ธ
และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ เพื่อใหผูเกี่ยวของและสาธารณชนมั่นใจไดวาสถานศึกษามี
การจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
การประเมินการสอน (Teaching Assessment) หมายถึง การวัดผลของกระบวนสอน
ดวยเครื่องมือที่มีคุณภาพ และนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษา โดยใหนักศึกษา
คณาจารยมีสวนรวมเพื่อตัดสินคุณคาของการสอน เครื่องมือที่ใชในการประเมินการสอนที่สําคัญ
ไดแก แบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามปลายเปด แบบมาตรประเมินคา
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การประเมิ น เพื่ อยื น ยั น สภาพจริ ง (Authentic Assessment for Verification)
หมายถึง การประเมินที่ ผูป ระเมิ นใชวิธีสัง เกตหรือ สัม ภาษณบุ คคลที่ เกี่ยวของ หรื อศึกษาจาก
เอกสาร โดยเอกสารที่ใชตองเปนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงานจริง หรือเปนเอกสารที่ไดรับการ
รับรองความถูกตองจากสถานศึกษา เพื่อแสดงถึงการประเมินจากสภาพจริงหรือการประเมินเชิง
ประจักษ
การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ (Institutional Development
Based on the Result of Quality Assessment) หมายถึง การนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากตนสังกัดและผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใชในการทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
และดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระบบเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางแทจริง
การพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพ (Aesthetic Development) หมายถึ ง การปรั บ ป รุ ง
เปลี่ยนแปลงกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอม
และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้นอยางมีแผน 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 เพราะเปนการเรียนทีเ่ นนการแสวงหา
ความรูดวยตนเองของผูเรียนโดยตรง เปนการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู และการทดสอบ
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ความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจแบงไดเปน 4
ลักษณะใหญๆ ไดแก 1)การสอนโดยใชวิธีวิจัยเปนวิธีสอน 2)การสอนโดยผูเรียนรวมทําโครงการวิจัย
กับอาจารยหรือเปนผูชวยโครงการวิจัยของอาจารย 3)การสอนโดยผูเรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย
และนักวิจัยชั้นนําในศาสตรที่ศึกษา และ 4)การสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน
การวิ จั ย (Research) หมายถึ ง ผลงานทางวิ ช าการที่ ได มี ก ารศึ ก ษาค น คว า ตาม
กระบวนการระเบียบวิธีวิจั ยที่ เหมาะสม เพื่ อให เกิดเปนองคความรูใหม หรือเป นการตอยอดองค
ความรูเดิม
การวิ จั ย เชิ ง นโยบาย (Policy Research) หมายถึ ง การวิจั ย เพื่ อ หาแนวทางและ
นโยบายการดําเนินการที่จะเปนประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติ โดยอาจนําผลการวิจัยเสนอแนะ
ตอรัฐบาลหรือแหลงทุนวิจัยอื่นๆ ซึ่งจะเปนการสรางสรรคในโอกาสในการขอความสนับสนุนการวิจัย
ตอเนื่องที่จะเปนการสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรมตางๆ ตอไป
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน (Research for Learning and Teaching
Development) หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในชั้นเรียนเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ปจ จัยที่มี ผ ลตอคุณภาพและสั มฤทธิผลการเรียนรู ของผูเรียน อาทิ วิธีก ารสอน วิธีการเรียนรูของ
ผูเรียน อุป กรณและสื่ อการสอน แหลงเรียนรู วิธีวัดและประเมินผล เปนตน ผลการวิจัยจะชวยให
ผูสอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบยิ่งขึ้น
การวิจัยสถาบัน (Institutional Research) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกั บสถาบันของ
ตนเอง โดยอาศัยกระบวนการวิจัยและการสรางองคความรูใหม มีวัตถุประสงคเพื่อนําผลมาใชในการ
กําหนดนโยบาย วางแผน ปรับปรุงการบริหารและการดําเนินงานของสถาบัน ประกอบดวย 1)วิจัย
เพื่ อ ประโยชน ในการเรี ย นการสอน 2)วิจั ย เพื่ อ ประโยชน ในการบริ ห าร 3)วิจั ย ความคุม ค าของ
ทรัพยากรที่ใช เชน ตนทุนตอหัว คาใชจายดานตางๆ ความคุมคาในการผลิตบัณฑิต
ความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) หมายถึง ความเกง ความยอด
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เยี่ ยมทางวิ ชาการตามลั ก ษณะเด น หรื อ จุ ด เน น ของสถาบั น ในการสร างองค ค วามรู ทั้ ง ในดา น
การคนควา การถายทอด และการจัดการความรู
คานิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเปน
ลักษณะเฉพาะของแตละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไวเพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติรวมกันและสงผล
ตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความสําเร็จของสถาบัน

โครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความความเขมแข็งของ
ชุม ชน (Academic Projects for Community Empowerment) หมายถึง โครงการที่ สถาบั นจั ด
ขึ้นเพื่ อพั ฒ นาชุมชนหรื อองคกรภายนอก และเมื่ อดําเนิ นการแล วมีผ ลก อใหเกิ ดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นในดานตางๆ หรือทําใหสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพของตนเอง
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai - Journal Citation Index
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให
เปนวารสารระดับชาติ รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference
Research Papers) หมายถึง การนํ าเสนอบทความวิจั ยในที่ ป ระชุม วิชาการ และบทความฉบั บ
สมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในสายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ระดั บ ชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ดทํ ารายงานฯ หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุม ประกอบด ว ย
ศาสตราจารยห รื อ ผู ท รงคุณ วุฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาเอก หรื อ ผู ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี ผ ลงานเป น ที่ ยอมรั บ ใน
สาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญ
ในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
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งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิ มพ ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอ มูลสากล เชน ฐานขอ มูล ISI Web of
Science (Science Citation Index Expend, Social Sciences Citation Index, Art and
Humanities Citation Index) หรือ ฐานขอ มู ล Scopus หรื อ ในฐานขอ มู ล สาขาอื่ นๆ ที่ ยอมรับ ใน
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
อย างเป น ระบบที่ เ หมาะสม กั บ กลุ ม วิช าทางศิ ล ปะ ตามการจั ด กลุ ม ศิ ล ปะของอาเซี ย น ได แ ก
ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศิลป (Literature) และตาม
การแบ ง กลุ ม ISCED (International Standard Classification of Education ไดแก คณะวิจิ ต ร
ศิล ป คณะจิ ตรกรรม ปติม ากรรมและภาพพิ ม พ คณะมั ณ ฑนศิล ป คณะศิล ปกรรมศาสตร 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
เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรือกลุม เปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับชาติอยางเปน
ระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของ
และมีชื่อเสียงในระดับประเทศ
งานสรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ (Publicized Creative Works at
International Levels) หมายถึง การนําเสนอผลงานศิลปะแขนงตางๆ อาทิ ผลงานศิล ปะ ดนตรี
นาฏศิลป ฯลฯ ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอใน
ระดับนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับ การสนับ สนุนจาก
องคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
แหลงเผยแพรที่มีคุณภาพ หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร โดยการจัดนิทรรศการ
หรือจัดการแสดงซึ่งเปนการนําเสนอผลงานจากงานสรางสรรค สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดย
ประกอบดวยหลักเกณฑในการพิจารณาคุณภาพ ดังตอไปนี้
1. ตองเปนหอศิลประดับสถาบันการศึกษา
2. หอศิล ปขององคกรหรือ สมาคม จะตองเปนสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะ
โดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป เพื่อดูและการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
3. แหลงเผยแพรระดับนานาชาติ ตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับ
นานาชาติ หรือเปนโครงการความรวมมือทางศิลปะระหวางประเทศ
4. มี คณะกรรมการพิ จ ารณาการกลั่ นกรอง คั ดเลื อ กงานศิล ปะหรื อ การจั ด
แสดงผลงาน โดยมี อ งค ป ระกอบของคณะกรรมการที่ ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ก ารประเมิ น
ประกอบดวย ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่ไดรับการยอมรับในวงวิชาการ
5. ศิลปะที่ไมตองการแสดงที่หอศิลป จะตองมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และ
การประเมินผล โดยผลงานที่จัดแสดงตองไดรับการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิ ในวงวิชาการ หรือ
หลั ก ฐานที่ แ สดงกิ จ กรรมการดํ า เนิ น การอย างเป น ระบบและมี คุ ณ ภาพ ของการแสดงที่ มี
ลักษณะเฉพาะ เชน การแสดงพื้นบาน ดนตรี ดุริยางคศิลป และนาฏศิลปนอกสถานที่ (Street
Performance) เปนตน
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งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยาง
ถูก ต อ ง สามารถนํ าไปสู ก ารแก ป ญ หาได อ ยา งเป น รู ป ธรรม มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร า งสรรค ในการ
ประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชน
ไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และ/หรือ ไดรับการรับ รองการใชประโยชนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ
ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการ
แกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีดังนี้
1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชน
แก ส าธารณชนในเรื่อ งตางๆ ที่ ทํ าให คุณ ภาพชีวิตและเศรษฐกิ จ ของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใช
ประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
ดานการสงเสริม ประชาธิป ไตยโดยภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒ นธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2. การใชประโยชนเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายใน
การนําไปประกอบเป นขอมู ล ทางประกาศใชก ฎหมาย หรือ กําหนดมาตรการกฎเกณฑ ตางๆ โดย
องคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน
3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการ
พัฒ นาสิ่ งประดิษฐ หรื อ ผลิ ตภัณ ฑ ซึ่ง กอ ให เกิดรายได หรือ นําไปสู ก ารเพิ่ ม ประสิท ธิภาพการผลิ ต
เปนตน
4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ
ยกระดับจิตใจ กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมี
การศึกษาและการประเมินไว
ทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resources) หมายถึง ปจจัยที่นํามาเพื่อการจัด
การศึกษา รวมทั้งแหลงที่มาของความรู ความเขาใจและประสบการณ เชน งบประมาณ หองสมุ ด
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
กระบวนการกลั่นกรองและไดรับ การรับรองคุณภาพแลวตามเกณฑ 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
ตอบสนองเนื้อ หาทั้ง หมดของรายวิชา หรือเป นสวนหนึ่งของรายวิชาหรือ หลั กสู ตรก็ได โดยมี การ
วิเคราะหและสังเคราะหความรูที่เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาใน
ระดับอุดมศึกษา
หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการทีเ่ ขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรูไปสูวงวิชาการหรือผูอาน
ทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร หรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่
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มั่นคงและใหทั ศนะของผูเขียนที่สรางเสริม ปญ ญา ความคิด และสรางความแข็งแกร งทางวิชาการ
ใหแกสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai
- Journal Citation Index Centre (TCI) หรื อ วารสารที่ ยอมรั บ โดยสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล
เช น ฐา น 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 และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร
อาจารย หมายถึง อาจารยประจําที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
อาจารยที่มีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษา ทั้งปการศึกษา
นักวิจัย(Researchers) หมายถึง อาจารย/ขาราชการ/เจาหนาที่วิจัยและนักวิจัย ทั้งที่เปน
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรที่มีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ
เทียบเทานักวิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษา
นักวิจัยประจํา (Full-time Researchers) หมายถึง บุคคลที่ เปนขาราชการ หรือ พนัก งาน
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรที่มีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาที่วิจัยหรือ
นักวิจัย และมีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษา
วิธีการนับ
การนั บจํา นวนบทความจากผลงานวิจัย หรือผลงานสรางสรรคที่ตี พิม พ หรือเผยแพร
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference
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หรื อ Review เท านั้ น ส วนบทความจากผลงานวิจั ยที่ ตีพิ ม พ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
วิชาการนั้น สามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปนความฉบับสมบูรณ (Full Paper) เทานั้น
ทั้งนี้ ใหนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิม พหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปป ฏิทิน ในกรณีที่บทความจาก
ผลงานวิจั ยที่ ตีพิ มพ ห รือผลงานสรางสรรคที่ เผยแพรเปนผลงานเดิ ม แตนําไปตีพิม พ หรือ เผยแพร
มากกวา 1 ครั้ ง ให นั บ ได เพี ยง 1 ผลงาน ทั้ ง นี้ จะนั บ เมื่ อ บทความจากผลงานวิจั ยหรื อ ผลงาน
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
ดําเนินงานที่ กําหนดเป น 5 คะแนน ตามเกณฑ ก ารให คะแนน เป นตัวเที ยบในการคํานวณคา
คะแนน ดังนี้
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

x5

ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน 5 คะแนน

บริการวิชาการ/วิชาชีพ (Academic/Professional Services) หมายถึง กิจกรรมที่
สถานศึก ษาไดจัดทํ าขึ้นเพื่ อ ให บ ริ ก ารวิชาการ/วิชาชีพ แก สัง คมและชุม ชน โดยเป นกิจ กรรมหรื อ
โครงการที่ชวยพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน ซึ่งแสดงใหเห็นความสามารถของหนวยงานที่มี
ส วนร วมในการพั ฒ นาชุม ชน สั ง คมในรู ป แบบของงานบริ ก ารวิช าการ/วิชาชีพ รวมทั้ ง แสดงถึ ง
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษา นักศึกษา ชุมชน และสังคม ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆ
ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) หมายถึง ระบบที่กอใหเกิด
ผลดี ทํ าให ผูใชบ ริการไดรับ บริ การที่ มีคุณภาพไดม าตรฐาน ในวงการศึก ษาไดดัดแปลงระบบการ
ประกันคุณภาพมาใชเพื่อประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เชน
-

ระบบ ISO (International Standardization and Organization) เปน

มาตรฐานระบบคุณภาพที่มีการเนนในหลักการ เปาหมายและจุดประสงค สามารถใชเปนเครื่องมือใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต หรืองานบริการที่รวมการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาผลิตภัณฑของผูบริการเปนไปตามความตองการทางคุณภาพของลูกคา
ระบบ TQM (Total Quality Management) เปนระบบที่ปรับปรุงการ
วางแผน การจัดองคกร และทําความเขาใจในกิจกรรที่เกี่ยวของกับแตล ะบุ คคลในแตละระดับเพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ใหมีความยืดหยุนที่จะสามารถแขงขันได ประสิทธิภาพของการจัดการองคกร
ในระบบนี้ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของทุกคนในการนําองคกรไปสูเปาหมาย
-

ระบบ The Malcom-Baldrige National Quality Award เปนแนวทางการ
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ตรวจสอบคุณภาพองคก ร ซึ่งแนวทางนี้อาจนํามาใชในการตรวจสอบคุณภาพขององคกรทางดาน
การศึกษา มีองคประกอบ 7 ดานคือ 1)การเปนผูนํา 2)สารสนเทศและการวิเคราะห 3)การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 4)การพัฒ นาและบริหารทรัพยากรมนุษย 5)การบริหารกระบวนการผลิตบัณฑิต วิจัย
และบริการวิชาการ 6)สัมฤทธิ์ผลทางวิชาการ 7)สัมฤทธิผลในการผลิตบัณฑิต
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพของแต ล ะสถานศึ ก ษาที่ กํ า หนดขึ้ น อาจจะ
ผสมผสานวิธีการตางๆ เขาดวยกั น แตอยางไรก็ตามจะตั้งอยูบนพื้นฐานของป จจัยนําเขา (Input)
กระบวนการ (Process) ปจจัยผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome)
วิสั ย ทั ศน (Vision) หมายถึ ง ความคาดหวัง ในอนาคตขององคก รที่ ต อ งการจะเป น โดย
กําหนดทิศทางอยางชัดเจน
สารสนเทศ (Information) หมายถึง กลุ มของขอมู ลที่ ผานการประมวลผลตามกฎเกณฑ
เพื่ อ ให ขอ มู ล เหล านั้นมี ความหมายและมี ป ระโยชนตามความตอ งการของผู ใช ขอ มู ล ที่ ผ านการ
เปลี่ยนแปลง หรือจัดกระทําเพื่อผลของการเพิ่มความรู ความเขาใจของผูใช ลักษณะของสารสนเทศ
จะเป น การรวบรวมข อ มู ล หลายๆ อย างที่ เกี่ ยวข อ งกั น เพื่ อ จุ ดมุ ง หมายอย างใดอยา งหนึ่ง ซึ่ ง มี
องคประกอบ 5 สวนคือ ขอมูล การประมวลผล การจัดเก็บ เทคโนโลยีเปนเครื่องมือที่ชวยการเก็บ
ขอมูล และสารสนเทศ
อัต ลั ก ษณ (Identity) หมายถึ ง ผลผลิ ตของผู เรี ย นตามปรั ช ญา ปณิ ธาน พั น ธกิ จ และ
วัตถุป ระสงคของการจัดตั้งสถานศึก ษา ที่ไดรับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด
เอกลักษณ (Uniqueness) หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปน
ลักษณะโดดเดนเปนหนึ่งของสถานศึกษา
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บทที่ 4
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชาการและประมวลผล
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) ผลการดําเนิ นงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกั บเกณฑ และเปาหมาย
ในรอบปปจจุบันตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพไดแก
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1

กระบวนการพัฒนาแผน
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4) สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของ

แตละองคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดน
และจุดที่ควรพัฒนาแผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป
ข. จัดการเตรียมเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ
1) เอกสารอ า งอิ ง ควรเป น ข อ มู ล ในช ว งเวลาเดี ย วกั บ ที่ นํ า เสนอในรายงาน
การประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง
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2) หากเอกสารที่ อ า งถึ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของเอกสารชุ ด ใหญ ให ใช วิ ธีใดวิธี ห นึ่ ง
ในการระบุ วาเอกสารหรือ ขอ ความที่ ก ล าวถึง อยูที่ ใด เชน ระบุ ห นาที่ อ างอิ ง ทํ าแถบกระดาษสี แยก
หนากระดาษ หรือระบายสีเนนขอความ เปนตน
3) สํ าหรั บ เอกสารที่ เ ป น แผ น ปลิ วหรื อ แผ น พั บ ควรจั ดเย็บ เป น เล ม บางๆ ไว
หรือใสแฟมไวกันการสูญหายหรือหลงอยูกับเอกสารชุดอื่น
4) จัดเตรียมคอมพิวเตอรและการตอเชื่อมเครือขายที่สมบูรณหากเอกสารอางอิง
อยูในเว็บไซดหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ
5) การนํ าเสนอเอกสารในช วงเวลาตรวจเยี่ ยมอาจทํ าได ในสองแนวทาง คื อ
จัดเอกสารใหอยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวา จะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด
หนวยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวที่
เดี ยวกันในห องทํางานของคณะผู ประเมิน โดยจั ดใหเปนระบบที่ สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอ
เอกสารในแนวทางนี้ เ ป น ที่ นิ ย มกว า แนวทางแรก เพราะสามารถเรี ย กหาเอกสารได เ ร็ ว และดู
ความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว
2. การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) ทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพในประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ๆอาทิ
การประเมิ น คุ ณ ภาพคื อ อะไร มี ค วามสํ าคั ญ ต อ การพั ฒ นาอย างไร ขั้ น ตอนการประเมิ น คุ ณ ภาพ
เปนเชนไร
2) เนนย้ํากับ บุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือ การสัม ภาษณ
โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสรางความกระจาง
ในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร
4) เนน ย้ําให บุ คลากรทุ กคนตระหนัก วาการประกั นคุณภาพคือ ภารกิ จ ประจํ า
ของทุกคนที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง
ข. การเตรียมบุคลากรเพื่อทําหนาทีผ่ ูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตอง
มีบุคลากร 1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวขอ ง
ทั้งนี้ ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้
1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางถองแท
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2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถใหขอมูล
ตอ ผูประเมิน รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูลเพิม่ เติม
ที่ ตนเองไมสามารถตอบได
3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมา
ใหขอมูลอยางครบถวน
4) ประสานงานลวงหนากั บ ผูที่ จะใหขอ มูล ที่เป นบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบันวาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใคร
5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินสามารถ ประสานงาน
แกไขไดทันที
3. การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน
ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน
1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะทีก่ วางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปน
หองที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิ วเตอร อุปกรณเครื่องเขี ยนในหอ งทํางานและอุป กรณเสริ ม
อื่นๆใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ
3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณ
ใกลเคียง
4) ห อ งทํ างานควรอยูใกล กับ ที่ จั ดเตรี ยมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจน
บริการ สาธารณูปโภคอื่นๆ
5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอื่นใด
เพิ่มเติม
ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิตนักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปน
การเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน
4. การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน
ก. สํานักจัดทําคําสั่งแตงตั้งและจั ดสง ให คณะกรรมการประเมินภายใน ทราบ ทั้ง นี้
แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน เปนดังนี้ :
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
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- ควรมี ก รรมการอย างนอ ย 3 คน ทั้ ง นี้ ขึ้นอยู กั บ ขนาดของภาควิชาหรื อ
หนวยงาน เทียบเทา
- เปนผูป ระเมิ นจากภายในสถาบั นที่ ผานการฝก อบรมหลัก สูตรผูป ระเมิ น
ของ สกอ. หรือสถาบันจัดฝกอบรมให
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในสถาบันที่ผาน
การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. และไมเปนบุคลากรในภาควิชาที่รับการประเมิน
2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
- ควรมี ก รรมการอย า งน อ ย 3 คน ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ขนาดของคณะหรื อ
หนวยงานเทียบเทา
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของ สกอ. อยางนอย 1 คน สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมให
- ประธานคณะกรรมการประเมิ นฯ เป นผู ป ระเมิ นจากภายนอกสถาบั น ที่
ผานการ ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.
3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
- ควรมีกรรมการอยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของ สกอ. อยางนอ ยรอ ยละ 50 สวนผูป ระเมิ นจากภายในสถาบั นตอ งผ านการฝ ก อบรมหลัก สู ตร
ผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมให
- ประธานคณะกรรมการประเมิ น ฯ เป น ผู ป ระเมิ น จากภายนอกสถาบั น
ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.
ข. จัดสงรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป(SAR) และ
เอกสารที่ เกี่ ย วข อ งอื่ นๆ (ถ ามี ) ให ค ณะผู ป ระเมิ นก อ นวัน รั บ การตรวจเยี่ ยมอยางน อ ย 2 สั ป ดาห
พรอมทั้งแจงรายชื่อผูทําหนาที่ประสานงานระหวางสถาบัน คณะวิชาหรือหนวยงานกับคณะผูประเมิน
ใหคณะผูประเมินทราบ รวมทั้งเบอรโทรศัพทและ e-mail address สําหรับติดตอ
ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผูป ระเมิน เพื่อรวมเตรียมแผนการ
ประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยมการใหขอมูลที่คณะผูประเมินตองการ
เพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ เปนตน
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การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดรวมรับฟงคณะผูประเมินชี้แจงวัตถุประสงคและ
วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2) บุ คลากรพึ งปฏิบั ติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอ มสําหรั บ
การนําเยี่ยมชมหรือตอบคําถามหรือรับการสัมภาษณจากคณะผูประเมิน
3) จั ดใหมี ผู ป ระสานงานทํ าหนาที่ ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้ งนี้เพื่ อ ประสานงาน
กั บ บุ ค คลหรื อ หนวยงานที่ คณะผู ป ระเมิ นตอ งการขอ มู ล และเพื่ อ นํ าการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่นๆ
4) ในกรณีที่คณะผูประเมินทํางานตอหลังเวลาราชการควรมีผูประสานงาน สวนหนึ่ง
อยูอํานวยความสะดวก
5) บุคลากรทั้ งหมดควรไดมี โอกาสรับ ฟ งการให ขอ มูล ปอ นกลับ จากคณะผูป ระเมิ น
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผูบริหารภาควิชาคณะวิชาหรือสถาบัน และผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินเขาสูการ
ประชุม หรือสัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรม
ตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งซึ่งประกอบดวย กิจกรรม
ที่ตอ งดําเนินการ กํ าหนดเวลาเริ่ ม ตนจนถึง เวลาสิ้ นสุดกิ จกรรม งบประมาณสํ าหรั บ แตล ะกิจ กรรม
ตลอดจน ผู รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมเหล านั้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ส ามารถติ ดตามตรวจสอบผลการพั ฒ นาได
อยางตอเนื่อง
2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญ และกําลั งใจ โดยแสดงให เห็นวาสถาบั น
ชื่นชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้นและตระหนักวาทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย
3) ภาควิชา คณะวิชาและสถาบั นอาจพิ จารณาใหขอมูลยอ นกลับ แกคณะผูประเมิน
เพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตอไป

การรายงานประเมินตนเอง
ความหมายของรายงานการประเมินตนเอง
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รายงานการประเมินตนเองเปนรายงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานที่ กํ ากั บ ดูแล และเป ดเผยตอ สาธารณชน เพื่ อ นําไปสูก ารพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
1. เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่วา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา และใหถือวา
การประกั นคุณ ภาพภายในเป นส วนหนึ่ง ของกระบวนการบริห ารการศึ ก ษาที่ ตอ งดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน ที่เกี่ยวของและ
เปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูก ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
2. เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทราบสัมฤทธิผลในการดําเนินงานของตนเองทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุงสําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปตอไป
3. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสํานัก
รายงานการประเมินตนเอง ประกอบดวย
1. คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี)
2. ขอมูลเบื้องตนประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา โครงสรางการการบริหารจัดการ ระบบกลไก
ประกันคุณภาพของหนวยงาน
3. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเปาหมายในรอบปปจจุบัน
ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพไดแก
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1

กระบวนการพัฒนาแผน
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การเขียนรายงาน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล ปี การศึกษา
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การเขียนรายงานของสํานัก
ประกอบดวยรายละเอียดที่ เปนสาระสํ าคัญของหนวยงานโดยมีส าระประกอบดวย ประวัติ
ปรั ชญา จุ ดเนน โครงสรางการบริห ารจั ดการ ระบบและกลไกประกั นคุณ ภาพของมหาวิท ยาลั ย
สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา ตลอดจนเปาหมายที่สําคัญ ในปปจจุบั น
ลักษณะการเขียนแบบบรรยาย
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งที่เขียนถึงการดําเนินงานจริง เพื่อเปนขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่กําหนดไว โดยมีรูปแบบการนําเสนอตามตัวบงชี้ในแตละ
องคป ระกอบคุณภาพของสํ านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาและที่เพิ่ ม เติม ของสถาบั นโดยยึด
การอางอิงจากแหลงขอมูลตาง ๆ ประกอบ
ลักษณะการเขียนรายงาน
เปนการบรรยายสังเคราะห และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑที่ชี้ใหเห็นถึงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาประกอบดวยสิ่งที่ตองรายงานตอไปนี้
1. กิจกรรมที่สถาบันดําเนินการในแตละตัวบงชี้
2. การประเมินผลตามเกณฑ
3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงชี้นั้น
4. จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแตละตัวบงชี้
สรุ ป ผลการประเมิ นและทิ ศทางการพั ฒ นา เป นสรุ ป ผลการประเมิ นในภาพรวมของแตล ะ
องคประกอบการปรับปรุงแกไขหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้น เพื่อรายงานสรุปผลสําเร็จ
ของการดําเนินงานการประกันคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจนแผน และเปาหมาย
การดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต

ปฏิทินการปฏิบัติงานของการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักวิชาการและประมวลผล
ระยะเวลา
พฤษภาคม

การดําเนินงาน
ประชุมสํานัก เตรียมติดตามผลการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน จัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง(SAR)ของสํานัก
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พฤษภาคม-มิถุนายน จัดประชุมเพือ่ ทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดและการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)ประจําปการศึกษา
มิถุนายน-กรกฎาคม ประชุมสํานักเพื่อเตรียมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
มิถุนายน-กรกฎาคม เสนอแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินตรวจประเมินและวางแผนประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา
มิถุนายน-กรกฎาคม ตรวจและประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา
มิถุนายน-กรกฎาคม สํานักจัดสงรายงานประเมินตนเอง(SAR) มายังฝายประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับ
การตรวจและประเมินคุณภาพจาก สมศ.
กรกฎาคม

จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)ของสํานักเพือ่ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรกฎาคม - สิงหาคม ประสานงานในการจัดเตรียมขอมูล หลักฐาน เอกสารอางอิง เพื่อรับการตรวจและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
กันยายน

- จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสํานัก
- จัดสงขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักเขา
ระบบฐานขอมูลCHE QA ของ สกอ.
- จัดสงเลมรายงานการประเมินตนเอง(SAR)และผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ของสํานักใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดสงเลมรายงานผลการตรวจประเมินของสํานักและผลการตรวจประเมิน
ระดับสํานักใหแกฝายประกันคุณภาพการศึกษา
- รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในในปการศึกษานั้นตอสภา
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม

- จัดทํ าแผนปรับ ปรุงและพั ฒ นาตามขอ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน
- จัดทําแผนยุทธศาสตรแผนการดําเนินงานและแผนการปฏิบั ติราชการของ
สํานัก
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาสํานัก
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักวิชาการและประมวลผล (ตอ)
ระยะเวลา
ตุลาคม

การดําเนินงาน
- จัดทําแผนโครงการของสํานักประจําปงบประมาณใหม
- แลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตามผลเบื้องตน
- สรุปผลการดําเนินการประกันคุณภาพและแนวทางปรับปรุงพัฒนา

ตุลาคม-พฤศจิกายน ดําเนินการใหคําแนะนําปรับปรุงและพัฒนา
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ ปรับปรุงแบบฟอรมเก็บขอมูลและรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
ธันวาคม
จัดทําคําสัง่ แตงตั้งผูรบั ผิดชอบตัวชี้วัด
มกราคม - มีนาคม

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกบั ผูรบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพบุคลากรและผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับประกันคุณภาพ

มีนาคม

จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับสมบูรณรวมถึงแบบเก็บขอมูล และ
แบบเลมรายงาน

ตลอดปการศึกษา

- จัดทําเอกสารสือ่ และจัดบอรดประชาสัมพันธงานประกันคุณภาพการศึกษา
และเผยแพรขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาทางเว็บไซต
http://academic.reru.ac.th
- ติดตอประสานงานกับฝายประกันคุณภาพการศึกษา
- ประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปของสํานัก
-

ประสานงานในการจัดเตรียมขอมูลหลักฐานเอกสารอางอิงสําหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอก

- พัฒนาคูมืองานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- สรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้แกบุคลากรและผูร ับผิดชอบตัวบงชี้ของ
สํานัก
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