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สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้กาหนดกรอบแนว
ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่
เกี่ย วข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒ นาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 โดยมี อ งค์ ป ระกอบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามพั น ธกิ จ 4 ด้ า นของสถาบั น อุ ด ม
ศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จาเป็น
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บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1. เหตุผลและควำมจำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1.1 ควำมจำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าวมี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการปัจจัย ดัง
กล่าวคือ
1. คุณภาพของสถาบั น อุ ดมศึกษาและบั ณฑิต ภายในประเทศที่มี แนวโน้ มแตกต่ างกั นมากขึ้ น ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2. ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้ งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน และ
การเคลื่ อนย้ ายนั กศึกษาและบั ณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการ
รวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3. สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่ นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้ และ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศให้ ม ากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4. สถาบั นอุดมศึกษาจะต้องให้ ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ มีส่ว นได้
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป
5. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มีความ
โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลัก
ธรร
มาภิบาล
6. พระราชบั ญญั ติ ก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ การศึกษาทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อ
เป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน
โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติ
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิต
ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
9. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัด จาเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ
ดังกล่ าวจะต้องเป็ น ไปตามเจตนารมณ์ข อง พรบ.และเป็นไปตามกรอบแผนอุด มศึกษาระยะยาว
มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ
2. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน เทียบเท่า
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆกาหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน
3. เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ ตนเอง
อัน จะน าไปสู่ การกาหนดแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพไปสู่ เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
4. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ ดาเนินงาน
เพื่อนาไปปรับปรุงผลการดาเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน
5. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา สามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
6. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ใน
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หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ
“ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก” เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกในการผดุ ง รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดาเนิ นงานของสถาบั นอุดมศึกษาให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากาหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อ สภาสถาบั น หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พิจ ารณาและเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกัน คุณภาพภายนอก เป็ น การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้ มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จั ด การศึ กษาในแต่ล ะระดั บ ซึ่ งประเมิ น โดย“ส านัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุ ณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุก รอบ 5 ปี นั บ ตั้ง แต่ การประเมิ น ครั้ ง สุ ด ท้า ยและเสนอผลการประเมิ นต่ อหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องและ
สาธารณชน
2.2 กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษำระยะยำว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้าซ้อน ขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดาเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการป ระเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย
ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอานาจในระดับท้ องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิต
ในชนบทท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่ง ระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสาคัญ อาทิ สามารถ
สร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผล
เชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาการทางานของอาจารย์ สามารถปรับจานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการ
ของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควร
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นาไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไข
ในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
จากกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ดั ง กล่ า ว กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กาหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยำลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ากว่าปริญญาตรี
จัด
ฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกาลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบัน สนับ สนุน รองรั บการเปลี่ย นอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่ งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการ
ดารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ม ค สถำบันเฉพำะทำง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทาวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒ นาภาคการผลิ ตจริ งทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่ ม นี้อาจจาแนกได้เป็น 2
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญา
ตรี
กลุ่ ม ง สถำบั น ที่ เ น้ น กำรวิ จั ย ขั้ น สู ง และผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำโดยเฉพำะระดั บ
ปริญญำเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และ
เน้นการทาวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นาทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้าง
องค์ความรู้ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว
แผนพัฒ นาการศึก ษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กาหนดให้ อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี 2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้นา การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกโดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตกาลังคนที่มีศักยภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถทางานเพื่อดารงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมี
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ความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพ ให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหาร
จัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559
“อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาลังคนระดับสูงที่ มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้าง
สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับ
นานาชาติ”
2.3 มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการ
สร้ า งและพัฒ นาสั ง คมฐานความรู้ แ ละสั ง คมแห่ งการเรีย นรู้ มาตรฐานย่อ ยทั้ง 3 ด้ านนี้ อยู่ ใน มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทย
ที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้อง
และสั มพัน ธ์ กับ มาตรฐานย่ อ ยของมาตรฐานการศึ กษาของชาติ เพื่อให้ การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดทามำตรฐำนสถำบัน อุด มศึกษำ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนาไปสู่การพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษาและมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกาหนดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบั นที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทากรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกัน คุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
โดยกาหนดให้ คุณภาพของบั ณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสาขาวิช า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
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2.4 กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทาหน้าที่กากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอ
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติ ฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมา
ได้จัดทาเป็น ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์แ ละวิธี กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ พ.ศ. 2545 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ สาระส าคั ญ ของประกาศฉบั บ นี้ ร ะบุ ใ ห้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม สถาบันอุดมศึกษาจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบัน อุดมศึกษาให้ มีประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม สาหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชา
หรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมิ นระบบกลไกและ
ประเมินผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลั ง จากด าเนิ น การตามประกาศฉบั บ ปี พ.ศ.2545 ไประยะหนึ่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดทากฎกระทรวงว่ำด้ วยระบบหลักเกณฑ์แ ละวิธีกำรประกันคุณ ภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.
2545 ซึ่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ต่ อ มาในปี 2553
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึ กษาทุกระดับไว้ในฉบับ
เดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาทาหน้าที่หลัก 2 ประการคือ
1) วางระเบี ย บหรื อ ออกประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่
สถานศึกษา โดยนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณ ภาพ และการพัฒ นาคุณภาพ และกาหนดให้ ห น่ว ยงานต้นสั งกั ดจัดให้ มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทาประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึก ษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามหลั ก การส าคั ญ 3 ประการคื อ การให้ เ สรี ภ าพทางวิ ช าการ
(academic freedom) ความมีอิส ระในการดาเนิน การของสถาบั น (institutional autonomy) และความ
พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณ ภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
(accountability)
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้ าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความ
เป็ น อิ ส ระและความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการของสถานศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง
สถานศึกษาแต่ล ะแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมี ห น้าที่ร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
3.1.1 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้
สถาบั น อุ ด มศึ กษาพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ โดยยึด หลั ก เสรี ภ าพทางวิ ช าการและความี อิ ส ระในการ
ดาเนิ น การของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถาบัน จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบ
เฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทางานที่เริ่มต้นจาก
การวางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนิน
ภารกิจ ของสถาบั น บรรลุ เ ป้ า ประสงค์แ ละมีพั ฒ นาการอย่ า งต่ อ เนื่อ ง ขณะเดี ย วกัน ก็ เป็ น หลั ก ประกั น แก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่สาคัญใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
หลักการสาคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้
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1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยนาเข้า และกระบวนการ ซึ่งสามารถ
ส่งเสริมและนาไปสู่ผลลัพธ์ของการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ ประกอบด้วยการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดาเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตาม
การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- ระบบการประกันคุณ ภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบั นเป็นการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการดาเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและ
สถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่กาหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อไม่ให้เป็น
การทางานซ้าซ้อนเกินความจาเป็นหรือสร้างภาระการทางานของหน่วยงาน
3.1.2 มำตรฐำน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพ
มาตรฐานที่เป็นกรอบสาคัญในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คื อ มาตรฐานการอุดมศึกษา ใน
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
มาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุ ณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติ
ราชการตาม มิติด้านต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เป็นต้น
กาหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็น 5 ระดับ มี
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจานวนข้อและระบุว่าผลการ ดาเนินงาน
ได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้
0 คะแนน และการประเมิน โดยกาหนดการให้ คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบั นดาเนินการ และ
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กรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการดาเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน
โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5
2. ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็น คะแนนระหว่าง 1
ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูป
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกาหนดค่า
ร้อยละหรือ ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้กาหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นาไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการ
จัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การกากับดูแลของ สภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการ
อุดมศึกษา และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย
(3) พันธกิจ ด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
สาหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นสาคัญ ส่วนพันธกิจด้าน
อื่นๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลัก
ของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการ ได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6
ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานาไปเป็นกรอบ
ในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การ
พัฒ นาตัว บ่ งชี้และเกณฑ์การประเมิ น จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิ น
คุณภาพเพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตาม การดาเนินงานให้ เป็นไปตามที่กาหนดสะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่อง เดียวกันกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยนาเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็น
กระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดาเนินการตามกระบวนการ ดังกล่าวด้วย
3.1.3 กลไกกำรประกันคุณภำพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสาคัญส่งผลให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จและ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้ บริหารสูงสุดของสถาบันที่
จะต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ
โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิ ดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิด
การพัฒ นาคุณ ภาพอย่ างต่ อเนื่ อง หน้ า ที่ส าคัญ ประการหนึ่ง ของคณะกรรมการหรือ หน่ว ยงานนี้ คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสาหรับคณะและ
สถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจาเป็นต้องจัดทาคู่มือคุ ณภาพในแต่ละระดับเพื่อ
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กากับการดาเนินงาน แต่ที่สาคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งาน ร่วมกันได้ในทุกระดับ
3.1.4 ระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ
การวัดและวิเคราะห์ ผ ลการดาเนิ น งานเป็นสิ่งจาเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานจะไม่สามารถทาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน
ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัย
สาคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ดาเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
4. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่า
ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กาหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิ ศทางวิช าการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึ กษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวงระดับ คณะกรรมการการอุด มศึก ษา และระดับ หน่ว ยงาน เพื่ อน าไปสู่ การกาหนดนโยบายการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทาขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสาคัญที่ ครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่คานึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนาไปใช้กาหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได้
คณะกรรมการการอุดมศึกษายั งได้กาหนดเกณฑ์ มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ต ร
ระดับ อุดมศึกษา หลั กเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการหลั กสู ตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑ์ การกาหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่ อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิช าชีพ รวมทั้ งการพัฒ นาคุณ ภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึ กษาระดับอุดมศึกษาให้ มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งทาให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัว และ
ต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุ ดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสั มพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึง
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จาเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กาหนดไว้ใ นกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึ กษา หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องและการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1

แผนภำพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
5. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพ
การประกัน คุ ณภาพการศึก ษาภายในเป็ นส่ ว นหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึก ษาปกติที่ ต้อ ง
ดาเนิน การอย่ างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมิน ผลการดาเนิน งาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในจึ ง ต้ อ งดู แ ลทั้ ง ปั จ จั ย น าเข้ า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิ ต หรื อ ผลลั พ ธ์
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ ภายนอกจึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2
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แผนภำพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็ นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ ว
จาเป็ น ต้องจั ดทารายงานประจ าปี ที่เป็ น รายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รู ปแบบการจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กาหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
(CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
เพื่อนาเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
จะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบัน
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร การดาเนินการของคณะและสถาบันเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกไปรับใช้สังคม
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บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. พัฒนำกำรของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจาเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบัน
ระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่
รอบที่สี่ (2558 - 2562)
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้นาไปใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานในทุก
ปีการศึกษาและให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่ สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันในรอบ
แรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการดาเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนาเข้ากระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดย
ครอบคลุ ม องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัว บ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
ภายใต้หลั กการสาคัญคือไม่เป็น ภาระซ้าซ้อน ในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น
สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณ ภาพ คือ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหาร จัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์
การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่
เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
และพั ฒ นาศิ ล ปวั ฒ นธรรม และสถาบั น ที่ เ น้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เนื่ อ งจากในระยะแรกนี้
สถาบั น อุดมศึ กษาหลายแห่ งยั ง ไม่มีกระบวนการท างานที่เน้น วงจรคุ ณภาพอย่างชัดเจนตัว บ่ งชี้ส่ ว นใหญ่
จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก
โดยน าแผนพัฒ นาการศึ กษาระดั บ อุ ดมศึก ษา ฉบั บที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่ าด้ ว ยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใน
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กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในรอบที่ ส องจะมุ่ ง เน้ น การประเมิ น เฉพาะปั จ จั ย น าเข้ า และ
กระบวนการสาหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นาตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้ นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ มีการ
กาหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
2. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561)
ในปี พ.ศ. 2557 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับ อุดมศึกษา ได้ตระหนั กถึงความส าคัญของหน่ว ยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทาหน้าที่ผ ลิ ตบัณฑิตให้ มี
คุณภาพ จึงได้กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
โดยให้พิจารณาเพิ่มเติม ในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 2565) แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่ นๆ ที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดาเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่
เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลั พธ์ภายใต้การดาเนินการตามตัว บ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้ว ย
(process performance) ซึ่งได้กาหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา การวางระบบกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน จ านวนอาจารย์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุ มวิทยานิ พนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร) ผลงานทางวิช าการ
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดาเนินการ
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่
1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ให้ครอบคลุมการดาเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ สถาบัน พิจารณาให้ เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารจัดการมาตรฐานด้านการ ดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควร
มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการดาเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะโดย
ครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้
ได้ข้อมูล ที่ชี้ผ ลการบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ล ะคณะ และ
ภาพรวมของสถาบันอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษาทุกปี การศึ กษา ตลอดจนเพื่อ รองรั บการติ ดตามตรวจสอบอย่า งน้ อยหนึ่ง ครั้ งในทุก สามปี ตาม
กฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทา ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่ อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสู ตรให้ มีการดาเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต
และส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์
ที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุ ณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจาคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษามี
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ความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมี
การประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระใน
การเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การดาเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อ
เจตนารมณ์ข องสถาบั น อุด มศึ กษาและกฎกระทรวงว่า ด้ว ยระบบหลั กเกณฑ์ และวิธี การประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็น
ระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น
ระบบ AUN - QA หรื อ ระบบ EdPEx หรื อเป็นระบบที่ส ถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่ านการ
พิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ซึ่งสถาบั นอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมิน คุณภาพภายในต่อต้นสั งกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
3. กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ปีกำรศึกษำ 2557 – 2561)
เพื่อให้ การประกัน คุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดาเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึ กษา โดยนาผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มา
ใช้เป็ น ข้ อมูล ในการวางแผนโดยต้องเก็บ ข้อ มูล ตั้งแต่เดือนมิ ถุนายน กรณีใ ช้ระบบเปิด -ปิ ดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
D = ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป)
C/S = ดาเนิ นการประเมิน คุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
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A = วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนาข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับ ปรุ งการดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลั ย) มาจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้
วิธีการประกันคุณภาพภายใน กาหนดไว้ดังนี้
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษาใหม่
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร
ผ่านระบบ CHE QA Online
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านาผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
6. สถาบันนาผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิช ามาจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองระดับสถาบัน
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คณะวิชา พร้อมนาผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษา
ถัดไป
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติ การประจาปี และแผนกลยุทธ์
9. ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120
วันนับจากสิ้นปีการศึกษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งมี ก ารประเมิ น ตนเองตามตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในทุ ก ปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลาดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่ งผลการประเมินให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้ อมูล ด้านการประกัน คุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
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ในกรณีที่ ต้อ งการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ป ระกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร กาหนดไว้ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย่าง
น้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้ นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา เป็น
ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับ ปริ ญ ญาโท คณะกรรมการมี คุณ วุ ฒิ ป ริญ ญาเอกหรื อด ารงตาแหน่ งทางวิ ช าการ ระดั บรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดั บ ปริ ญ ญาเอก คณะกรรมการมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ระดั บ
ศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในกรณีที่ประสงค์นาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ในการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาขอ งส านั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กาหนดไว้ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้น ทะเบียนประธาน คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้
1. ประธานกรรมการ
- ผู้ ที่เป็ น หรื อเคยเป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดับคณบดีห รือเที ยบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ ประเมิ น
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ
- ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
- ผู้ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
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2. กรรมการ
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องทาหน้าที่ในระดับผู้อานวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

บทที่ 3 นิยามศัพท์
กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ควำมรู้ ที่ ฝั ง อยู่ ใ นคน (Tacit Knowledge) เป็ น ความรู้ ที่ไ ด้ จ ากประสบการณ์ พ รสวรรค์ ห รื อ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ าย เช่นทักษะในการทางาน งานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง ( Explicit Knowledge ) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฏี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม นพ.
วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายคาว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4
ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
องค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน
กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรดำเนินกำรอย่ำงน้อย 6 ประกำรต่อควำมรู้ ได้แก่
(1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
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(6) การจดบัน ทึก “ขุมความรู้ ” และ “แก่นความรู้ ”สาหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วนลุ่มลึกและครบถ้วนมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วน
อื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่วมกันไม่ใช่กิจกรรม
ที่ทาโดยคนคนเดียว
กำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่ านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย
กำรเทียบเคียงผลกำรดำเนิน งำน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับ องค์กรที่ส ามารถทาได้ดีกว่า เพื่อนาผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการ
ปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ
กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศการ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของสถาบัน
(Organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(Alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดาเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอื่น
กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับภูมิภำคอำเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จาเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ
อาเซีย น หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม
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กำรเผยแพร่ ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจั ยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยที่กองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจั ดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
นอกจากสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชียวชาญในสาขานั้นด้วย
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงานและรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ25
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึงการนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานฯ หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม ประกอบด้ ว ย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชียวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา
จากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ น าเสนอให้ ก องบรรณาธิ ก าร หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กำรวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งำนสร้ ำ งสรรค์ หมายถึ ง ผลงานศิ ล ปะและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างศิ ล ปะประเภทต่ า งๆ ที่ มี ค วามเป็ น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์ เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่ม
ศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิต
กรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ และ (3) (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์ รูปแบบต่างๆ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบั ติที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
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ประสบกำรณ์ด้ำนกำรทำวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทาวิจัยเป็นผลสาเร็จมาแล้ว โดยมี
หลั ก ฐานเป็ น ผลงานที่ น าเสนอในที่ ป ระชุม วิ ช าการที่ มีร ายงานการประชุม (Proceedings) ที่ มี ก รรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งนาเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนาเสนอผู้ว่าจ้างใน
การทาวิจัยนั้นๆและเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ ปริ ญญาของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของ
อาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตรทุกคนไว้ในเอกสารหลั กสู ตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้ รายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิ ง ทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน
ชื่อผลงานปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ผลงำนที่ไ ด้ รั บกำรตี พิมพ์ใ นวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิ ช าการที่ ไ ด้รั บ การตี พิ ม พ์ใ นวารสารวิ ช าการ (Journal) ที่ ปรากฏอยู่ ใ นฐานข้ อ มูล สากล ได้ แ ก่
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scmimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI
Web of Science (Science CitationIndex Expend, Social Sciences Citation Index, Art and
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่ว ไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กาหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้ วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามกลยุทธ์ต่างๆของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน
ซึ่งต้องมีการกาหนดปรั บ ตัว บ่งชี้ ความส าเร็จของแต่ล ะกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัว บ่งชี้เพื่อวัดระดับ
ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานตามกลยุ ทธ์ โดยสถาบัน นาแผนกลยุ ทธ์มาจัดทาแผนการดาเนินงานหรื อ
แผนปฏิบัติการประจาปี
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นทุกอย่าง
ชัดเจนถึง ที่ม าของเงิ น ทุ น ที่ต้ องการใช้ว่ าสามารถจั ดหาได้ จากแหล่ งเงิน ทุน ใด เช่ น รายได้ค่ าธรรมเนี ย ม
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การศึ ก ษา งบประมาณแผนดิน หรื อ เงิ น อุด หนุน จากรัฐ บาล เงิ นทุ น สะสมของหน่ว ยงาน เงิน บริจ า คจาก
หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่ารวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
บัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุ ทธ์ของ
สถาบัน
แผนปฏิบัติกำรประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาการดาเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการ
หรื อ กิจ กรรม ค่ าเป้ าหมายของตัว บ่ ง ชี้เ หล่ า นั้ น รวมทั้ง มี ก ารระบุ ผู้ รั บผิ ด ชอบหลั กหรื อหั ว หน้า โครงการ
งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
พหุวิทยำกำร หรือ สหวิทยำกำร หลักสูตรพหุวิทยำกำร
พหุวิท ยำกำร (Multidisciplinary) หรื อ (Interdisciplinary) หมายถึงการใช้องค์ความรู้ห ลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์
ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรูอ้ งค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกินอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุ วิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์
ศาสตร์ ) ภูมิศาสตร์ ส ารสนเทศ (ภูมิศ าสตร์+ เทคโนโลยีส ารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศ วกรรมศาสตร์ +
วิทยาศาสตร์-เคมี)
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรพหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา (ที่มา:
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2549)
พิชญพิจำรณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ซึ่ ง สามารถให้ ข้ อ สั ง เกตหรื อ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง พั ฒ นาแก่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในการพั ฒ นา
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี คุ ณ ภาพและสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิ บัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้ างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
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และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อโยงกัน กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนิ น
อยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่
เปิดสอน มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education)
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2554เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
หน่วยงำนหรือองค์กำรระดับชำติ หมายถึงหน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์หรือองค์การกลาง
ระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมำภิบำล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้างขวางกล่าวคือ หาได้ มีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและ
พึงปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 ประการ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยแผนการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประมวลผลและพัฒนา ปรั บปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
2) หลั กประสิ ทธิภ าพ (Efficiency) คือ การบริห ารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคละเครื่องการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด และสร้ า งความเชื่อ มั่น ความไว้ ว างใจ รวมถึ งตอบสนองความคาดหวั งหรือ ความต้อ งการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
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5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่าเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขึ้นตอน
ในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือกระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือการถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจทรัพยากรและ
ภารกิ จ จากส่ ว นราชการส่ ว นกลางให้ แ ก่ ห น่ ว ยการปกครองอื่ น ๆ (ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ องถิ่ น ) และภาค
ประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือการใช้อานาจของกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิงถิ่นกาเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะ
ของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ไ ด้ในประเด็นที่สาคัญ
โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่า เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อำจำรย์ หมายถึง คณาจารย์ซึ่งจะมีตาแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
อำจำรย์ประจำ หมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ หลักทางด้านการสอนและการวิจัย
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานทีร่ ับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน(มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ)
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548)
สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจา ด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมี สัญญาจ้างที่
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือนในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจาตามที่กาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมินดังนี้ 9-12 เดือน
คิดเป็น 1
คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
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น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
อำจำรย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนโดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจาหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด สอนไม่น้อยกว่า 5
คนและทุกคนเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกในสาขาวิช าเดียวกันได้หรือเป็นอาจารย์ประจาหลั กสู ตรในหลั กสูตรพหุ
วิ ท ยาการได้ อี ก 1 หลั ก สู ต ร โดยต้ อ งเป็ น หลั ก สู ต รที่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ป ระจ าอยู่ แ ล้ ว
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ป ระจาหลักสู ตรขอให้นาเสนอโดยดาเนินเช่นเดียวกับการนาเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
ตำรำงสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงำนต้องดำเนินกำร
สำนักส่งเสริม สำนักวิทยบริกำร สำนักศิลปะ
สำนักงำน สถำบันวิจัย
สถำบัน
สำนัก
องค์ประกอบ
วิชำกำรและ และเทคโนโลยี
และ
อธิกำรบดี และพัฒนำ
ภำษำ คอมพิวเตอร์
งำนทะเบียน
สำรสนเทศ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
กระบวนการพั ฒ นา







แผน
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.2 ระบบ







การบริหารงานภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
การบริ ห ารและการ







พัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ระ บ บ บริ ห า รค วา ม







เสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
การบริหารการจัดการ







ความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6







ระบบประกันคุณภาพ
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ตำรำงสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงำนต้องดำเนินกำร
องค์ประกอบ

สำนักส่งเสริม สำนักวิทยบริกำร สำนักศิลปะ
สำนักงำน สถำบันวิจัย
สถำบัน
สำนัก
วิชำกำรและ และเทคโนโลยี
และ
อธิกำรบดี และพัฒนำ
ภำษำ คอมพิวเตอร์
งำนทะเบียน
สำรสนเทศ
วัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 2 กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน
ร้อยละความสาเร็จของ
ตั ว ชี้ วั ด ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์
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บทที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก
องค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมิน
องค์ประกอบที่ 1

กำรบริหำรจัดกำร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
กำรเก็บข้อมูล
ปีงบประมาณ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
หน่ ว ยงานจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด ท าแผนเพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาและการ
ดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกัน คุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลั ก ให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
เกณฑ์มำตรฐำน
1. หน่วยงานมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
2. หน่วยงานมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานลงไปสู่หน่วยงานทุกระดับ
3. หน่วยงานมีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของหน่วยงาน
4. หน่วยงานจัดทาตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. หน่วยงานมีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
6. หน่วยงานมีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
7. หน่วยงานมีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
8. หน่วยงานมีการนาผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2-3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4-5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7-8 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ระบบกำรบริหำรงำนภำยใน
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
กำรเก็บข้อมูล
ปีการศึกษา
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้ าของหน่วยงาน คือ ระบบและกลไกใน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ หากหน่วยงานมีระบบ กลไก ตลอดจนติดตามการดาเนินงานแล้วนาผลมาปรับปรุง
การดาเนินงานตามภารกิจอย่างสม่าเสมอ จะส่งผลให้หน่วยงานนั้นๆประสบผลสาเร็จได้
เกณฑ์มำตรฐำน
1. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการดาเนินกิจกรรม
2. หน่วยงานมีระบบและกลไกการติดตามการดาเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
3. หน่วยงานมีการรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารหรือสถาบัน
4. หน่วยงานมีการประเมินผลการดาเนินการตามภารกิจ
5. หน่วยงานมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจ
6. ผู้บริหารของหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยคานึ งถึง
ประโยชน์ของหน่วยงาน สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1-2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
กำรเก็บข้อมูล
ปีงบประมาณ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
การจัดการเรีย นการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ จาเป็นต้องมีการบริห ารและ
พัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิ คการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอนที่
ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน
นอกจากนั้น ยังจาเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีการนาผลจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. มีการสารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

33

5. มีการประเมินความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายที่กาหนด
6. มีการนาผลการประเมินในข้อ 4 และ 5 มาปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 - 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
กำรเก็บข้อมูล
ปีงบประมาณ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย
กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน
เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการ
เกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบงานต่างๆมีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อ ให้เกิดความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก
ตามบริบทของหน่วยงาน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนจนมีร ะดับความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 1 ด้าน
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและรายงานมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 - 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
กำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
กำรเก็บข้อมูล
ปีการศึกษา
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอุ ด มศึ กษาข้ อ ที่ 3 ก าหนดให้ ส ถาบัน มี ก ารสร้ า งและพั ฒ นาสั ง คม
ฐานความรู้และสั งคมแห่งการเรีย นรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้
ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ใน
สถาบัน ประกอบด้ว ยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน
การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั ดการ
ความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีการกาหนดประเด็น ความรู้ แ ละเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ส อดคล้ องกับ พั นธกิ จของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน
2. มีการกาหนดบุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่กาหนดใน
ข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุค คลและแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ที่เ ป็ น แนวปฏิ บั ติที่ ดีม าพัฒ นาและจั ดเก็บ อย่า งเป็นระบบโดยเผยแพร่อ อกมาเป็น ลายลั ก ษณ์อั กษร
(explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ระบบประกันคุณภำพ
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
กำรเก็บข้อมูล
ปีการศึกษา
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนิ นงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย
เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการปร ะกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมี
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมรการสร้างจิตสานึกให้เห็ นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุก
คน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันสามารถสร้าง
ผลิตผลทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและการ
พัฒนาของหน่วยงาน
2. มี การก าหนดนโยบายและให้ ค วามส าคัญ เรื่ องการประกั นคุ ณภาพการศึก ษาภายในโดยคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามพันธกิจของหน่วยงาน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย
1) การควบคุมติดตามการดาเนินงานและประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย
3) มีการนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนพัฒนาคุณภาพ
5. มีผลรวมของคะแนนการประกันคุณภาพสูงขึ้น
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน
ร้อยละควำมสำเร็จของตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์
ของหน่วยงำน ปีงบประมำณ 2560
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บทที่ 5 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม
กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าที่ประเทศกาหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน
การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล
เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
ดังกล่าว อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มี
การดาเนินงานตามระบบคุณภาพที่กาหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ ยวของ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบ
หนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อนาไปปรับปรุง
พัฒนาในปีถัดไป โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจั ดทาขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมิ นเพื่อการเผยแพร่หลักสู ตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้กาหนดให้
รายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสู ตร (IQA ระดับ หลั ก สู ตร) และรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบั บเดียวกันเพื่อลดความซ้าซ้อนของการจัดทารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
เชื่อมโยงกั บ การประกัน คุณ ภาพภายนอกของส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ภาคผนวก
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ตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ระดับสำนักสสถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร
ปีกำรศึกษำ 2559
องค์ประกอบ
เกณฑ์
องค์ประกอบที่ 1
กำรบริหำรจัดกำร
1.1 กระบวนการ
พัฒนาแผน
1.2 ระบบการ
บริหารงานภายใน
1.3 การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร
1.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง
1.5 การบริ ห ารการ
จัดการความรู้
1 . 6 ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุณภาพ

ค่ำ
เป้ำ
หมำย

สำนักงำน
อธิกำรบดี

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

สำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน

สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม

สถำบันภำษำ

สำนัก
คอมพิวเตอร์

ผลกำร
ดำเนิน
งำน

กำร
บรรลุผล

ผลกำร
ดำเนิน
งำน

กำร
บรรลุผล

ผลกำร
ดำเนิน
งำน

กำร
บรรลุผล

ผลกำร
ดำเนิน
งำน

กำร
บรรลุผล

ผลกำร
ดำเนิน
งำน

กำร
บรรลุผล

ผลกำร
ดำเนิน
งำน

กำร
บรรลุผล

ผลกำร
ดำเนิน
งำน

กำร
บรรลุผล

8 ข้อ

4 ข้อ

6 ข้อ



4 ข้อ



7 ข้อ



7 ข้อ



5 ข้อ



6 ข้อ



7 ข้อ



6 ข้อ

4 ข้อ

6 ข้อ



6 ข้อ



6 ข้อ



6 ข้อ



5 ข้อ



6 ข้อ



6 ข้อ



6 ข้อ

4 ข้อ

4 ข้อ



6 ข้อ



6 ข้อ



6 ข้อ



6 ข้อ



6 ข้อ



6 ข้อ



6 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ



5 ข้อ



6 ข้อ



6 ข้อ



6 ข้อ



6 ข้อ



4 ข้อ



5 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ



5 ข้อ



5 ข้อ



5 ข้อ



4 ข้อ



5 ข้อ



5 ข้อ



5 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ



5 ข้อ



5 ข้อ



5 ข้อ



5 ข้อ



5 ข้อ



5 ข้อ



ค่ำ
เป้ำหมำย
ปี
กำรศึกษำ
2560
(,)*
5 ข้อ


5 ข้อ


5 ข้อ


5 ข้อ


5 ข้อ


5 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2 กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน
ค่ำเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2560
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์

2.1 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของ
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

ร้อยละ
100

หมำยเหตุ

สำนักงำน
อธิกำรบดี

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

สำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน

สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม

สถำบันภำษำ

สำนักคอมพิวเตอร์

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

สัญลักษณ์  หมายถึงค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2560 มีค่าเท่ากับค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2559
สัญลักษณ์  หมายถึงค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2560 มีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2559
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