
 
 

 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

พ.ศ.2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 



คํานํา 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง 

ปฏิบัติตามนโนบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

จังหวัดปทุมธานี  และไดจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหสอดคลองกับระบบ  

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหหนวยงานมีการปรับปรุงการทํางาน อันจะสงผล           

ใหการปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในปการศึกษา 2560 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินภายใต

องคประกอบคุณภาพ 2 องคประกอบ  โดยเปนตัวบงชี้หลักจํานวน 3 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เฉพาะตามภารกิจ

ของสํานักจํานวน 1 ตัวบงชี้ รายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวบงช้ีหลัก 

องคประกอบท่ี 1 การบริหารและการจัดการ ประกอบดวย 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ

 ตัวบงช้ีท่ี 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน 

 

2. ตัวบงช้ีเฉพาะ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน ประกอบดวย 

ตัวบงช้ีท่ี สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจําปการศึกษา 2561  

จัดทําข้ึนโดยอางอิงจากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ท่ีสํานัก

มาตรฐานและจัดการคุณภาพทําข้ึน  เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหทุกกลุมงานภายในสํานัก         

ไดดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2561  (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ใหเปนไปตามเกณฑองคประกอบคุณภาพ ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รวมถึงสามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 
    สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 



สารบัญ 
 

  หนา 
คํานํา   
สารบัญ   
บทที่ 1 บทนํา  
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักสงเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน 
1 

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 1 
 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  2 
 แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน             3 
 วงรอบปที่ใชในการการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 
 วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 
 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   4 
 การกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4 
 แผนดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  5 
บทที่ 2 นิยามศัพท  
 นิยามศัพท 6 
บทที่ 3 องคประกอบ ตัวบงชี้หลกัและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
13 

 
   องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ 14 
   องคประกอบที่ 2 การดําเนนิงานตามภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและ    

              งานทะเบียน 
17 

บทที่ 4 แนวทางการการวิเคราะหและสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ตารางผลการประเมนิรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 18 
 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน   18 
 ตารางการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา 18 
ภาคผนวก  19 
 - คําสั่งแตงตั้ง   

 



คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

------------------------------------------------------------------- 
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บทท่ี 1 บทนํา 
 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามสาระสําคัญท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณ ภาพการศึกษา พ .ศ .2553 และประกาศของคณ ะกรรมการประกัน คุณ ภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้ 
 1. สรางเสริมความรูและปลูกฝงใหบุคลากรของสํานักดําเนินการประกันคุณภาพและ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน   
 2. ดําเนินการใหทุกกลุมงานมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องภายใตการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. สนับสนุนใหบุคลากรของสํานัก มีความรู เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรูและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 4. สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและจัดการฐานขอมูลตางๆ ใหเปน
ระบบท่ีทันตอความตองการของผูใชบริการและสามารถตรวจสอบได 
 5. ผูบริหารตองนําขอมูลท่ีไดจากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
คณะกรรมการผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใชในการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 6. สงเสริม สนับสนุน ใหแตละกลุมงานในหนวยงาน ไดดําเนินงานตามหลักการคุณภาพ 
PDCA  
 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพ่ือใหการบริหารงานและการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนด สอดคลองกับ
นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะหและทบทวนจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

2. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานัก  ซ่ึงประกอบไปดวย แนวทาง       
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้ เกณฑการประกันคุณภาพ และคาเปาหมาย         
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   



คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

------------------------------------------------------------------- 

 2 

3. กําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกัน และคาเปาหมายการดําเนินงานของแตละตัวบงชี้ 
4. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดเก็บหลักฐานในรอบป

การศึกษา (ระยะ 12 เดือน) ตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ องคประกอบการประกันคุณภาพตามคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก 

5. ควบคุม กํากับติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก              
โดยรายงานตอผูบริหารของหนวยงาน และมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ป (ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 และ              
ภาคการศึกษาท่ี 2/2560)  

6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)  เพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 2 ครั้ง/ป (ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 และ ภาคการศึกษาท่ี 2/2560)  

7. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ มาตรฐาน ตัวบงชี้ องคประกอบคุณภาพ     
ท่ีสํานักไดรับมอบหมาย   

8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตอผูบริหารหนวยงาน และมหาวิทยาลัย 
และนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                      
มาวางแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รวมถึงปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติ
การประจําป และแผนกลยุทธของหนวยงาน 

9. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับสมบูรณ และสงมหาวิทยาลัยและ
เผยแพรสูสาธารณชน 

10. เตรียมความพรอมท่ีจะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 
กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา 2557-2561) 

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) 
การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมิน คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนว
ทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินป
กอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาค
เรียนแบบเดิม หรือ ตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือน                        
ท่ี 1 – เดือนท่ี 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน–พฤษภาคม ปถัดไป หรือ เดือนสิงหาคม–
กรกฎาคม         ปถัดไป) 

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
ระหวางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ัง
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป 
หรือจัดทํากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 
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แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
พรอมกับสรรหาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก และจัดสงรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินใหมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้ง โดยแนวทางการแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหนวยงานสนับสนุน มีดังนี้  
 คณะกรรมการประเมินฯ จํานวนไมเกิน 3 คน   
 ประธานกรรมการ/กรรมการ เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและอยูภายนอก สํานัก 
สถาบัน และเปนผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย ท่ีจัด
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ            
ในพระบรมราชูปถัมภหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดข้ึน  

วงรอบปท่ีใชในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 (1) ปการศึกษา   ตั้งแตเดือน สิงหาคม – เดือนกรกฎาคม ปถัดไป 
 (2) ปงบประมาณ  ตั้งแตเดือน ตุลาคม  - เดือนกันยายน ปถัดไป 
 (3) ปปฏิทิน  ตั้งแตเดือน มกราคม – เดือนธันวาคม 

1.กลุมตัวบงช้ีหลัก  

ตัวบงช้ี ปท่ีนับ  
องคประกอบท่ี 1 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
 - เกณฑขอ 1 และขอ 5 
 - เกณฑขอ 2 3 4 และขอ 6 

 
ปงบประมาณ 
ปการศึกษา  

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของ
โครงการ 

ปงบประมาณ  

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน ปการศึกษา  

2. กลุมตัวบงช้ีเฉพาะ 

ตัวบงช้ี ปท่ีนับ  
องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
ตัวบงชี้ท่ี สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน ปการศึกษา 
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วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตามระบบคุณภาพและกลไก      
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน  
 2) เพ่ือทราบสถานภาพของหนวยงาน อันจะนําไปสูการกําหนด แนวทางและพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง 
 3) เพ่ือทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของหนวยงานอยางตอเนื่อง     
 4) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวาสามารถ
ดําเนินงานท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด     
 5) เพ่ือใหมหาวิทยาลัย และสวนงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางท่ีเหมาะสม  
 

เกณฑการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 มหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน         
โดยพัฒนาองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานสนับสนุนตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพ่ิมเติมตัวบงชี้ ดานอ่ืน ๆ ตามภารกิจของหนวยงาน ซ่ึงไดกําหนดตัว
บงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปน 2 กลุม        
คือ ตัวบงชี้หลักและตัวบงชี้เฉพาะ ดังนี้ 
 1) ตวับงช้ีหลัก  ประกอบดวย 1  องคประกอบจํานวน 3 ตัวบงชี้  ไดแก องคประกอบท่ี 1          
การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ ท่ี 1.1 การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ                 
ตามพันธกิจ ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ และ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน 
 2) ตัวบงช้ีเฉพาะ เปนตัวบงชี้ท่ีใชสําหรับเปนแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีจํานวน 1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงาน           

ตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน ตัวบงชี้ท่ี สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน  

  การกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 เกณฑการประเมินตัวบงชี้แบงเปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีท่ีไมดําเนินการใด 
ๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 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 
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แผนดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2560 
  

 เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ( 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงกําหนดแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําป 

การดําเนินงาน เดือน 
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 

 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2559               
จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา 2559               
รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ตอผูบริหาร                
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 

              

แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2560               
จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2560               
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560               
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาท่ี 2/2560               
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2560               

จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา 2560               
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 
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บทที่ 2 นิยามศัพท 

 การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรู
ท่ีมีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ       
อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี  2 ประเภท คือ 
 1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรค
หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือหรือการคิดเชิง
วิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
 2. ความรู ท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดได 
โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปน
ความรูแบบรูปธรรม นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือ
เพ่ือการบรรลุเปาหมาย อยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุ
เปาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปน
ชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทรระหวางกันในท่ีทํางาน 
 การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู  ไดแก 
 (1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
 (2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ  
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน  
 (4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน  
 (5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
สกัด“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว  
 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด
ความรูท่ีครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
 โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ี
ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึก
อยูในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูในคน ท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และ
อยูในมือ และสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวน
หนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว 

 การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ   ทางวิชาการใน
ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง   (Peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 
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 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน  กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุน
เปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน (Organization-Wide Goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปน
มากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซ่ึ งการดํา เนินการของแตละ
องคประกอบภายใน ระบบการจัดการ  ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยาง
สมบูรณ 

 การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

 การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับ   
ทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

 การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุม
อาเซียน 10 ประเทศ  (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลง
เผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 
Asian Nations)  มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส 
สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

 การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงาน
เปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมิน
บทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความท่ีมาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยาง
นอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25  

 การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผู
ประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมาจากตางประเทศ อยางนอย 3 
ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
           ** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนําเสนอใหกองบรรณาธิการ
หรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และไดรับการ
ตีพิมพ ซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
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 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือ
ทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตาง ๆ ท่ีมีความ
เปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนท่ี เปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการ
จัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย 
ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป 
นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดงรูปแบบตางๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซ่ึงประกอบดวยบท
ประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตาง ๆ 

 แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ 
หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึก
เปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

 ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏใน
ฐานข อ มูลสากล  ได แก  ฐ านข อ มูลการจั ด อันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ ฐานขอมูล Scopus 
หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
วัตถุประสงค ผลการวิเคราะห  จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควร
คลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงตองมีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคา
เปาหมายของตัวบงชี้ เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกล
ยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
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 แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทาง
การเงินของสถาบันท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธ
ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน กลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ี
ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ แตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมา
เปนเงินทุนท่ีตองการใช ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการ
ดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ี
ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
แผนดินหรือเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอก
หรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เชน การแปลงทรัพยสิน
ทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการ
ผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธของสถาบัน 

 แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป 
เปนแผน ท่ีถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เ พ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ 
ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของ     ตัวบงชี้เหลานั้น 
รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียด
และทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

 ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือให
ไดผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกัน ไมวาจะอยูในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัย
นําเขา กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

 กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองคการหนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

 หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเทาข้ึนไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ องคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคการกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 

 หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ตางๆ  ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชได
ท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมี
                                                           
1 ดูเพิ่มเตมิ“คูมอืนโยบายการกํากบัดแูลองคการที่ด”ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานกังาน ก.พ.ร.) 
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ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง 
ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก    เปนตน หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance)2 ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10  องคประกอบ ดังนี้  
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบั ติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค           
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้น
นําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง
ยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึง
มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให 
องคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกตาง 
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี
และผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เม่ือมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมาย ไดอยางเสรีโดยประชาชน
สามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได  
 6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ
ปญหาหรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผล
การดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

                                                           
2 ดูเพิ่มเตมิ “คูมอืการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาลของการบริหารกจิการบานเมอืงที่ด ี(Good 

Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานกังานก.พ.ร.) 
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 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคับในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝกอบรมและอ่ืน ๆ 
 10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุม          
ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุม
บุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง ซ่ึงตองไมมีขอ
คัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพรองโดย
เอกฉันท 

 อาจารย หมายถึง คณาจารย ซ่ึงจะมีตําแหนงทางวิชาการท่ีประกอบดวย อาจารย        
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทํา
การ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548)    

 สําหรับอาจารยท่ีสถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมี
สัญญาจางท่ีมีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตอง
ระบุหนาท่ี ภาระงานใหชัดเจนไมนอยกวาหนาท่ีของอาจารยประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหมในป
ท่ีประเมิน ดังนี้ 
  9-12 เดือน   คิดเปน 1 คน 
  6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 
  นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนํามานับได 

 อาจารยประจําหลักสูตร  หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงาน
ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น    มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา  5 คน และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไมได ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปน
อาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ
กับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 
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กุมภาพันธ 2549) ท้ังนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 
หลักสูตรเทานั้น   
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการ
นําเสนอ หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความ
เห็นชอบ และเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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บทที่ 3  
องคประกอบ ตัวบงช้ีหลกัและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหนวยงานสนับสนุน กําหนดใหมีการดําเนินการ 
จํานวน 2 องคประกอบ โดยเปนตัวบงชี้หลักจํานวน 3 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เฉพาะตามภารกิจของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 1 ตัวบงชี้ รายละเอียดดังนี้  

1. กลุมตัวบงช้ีหลัก   
องคประกอบท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.1  การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.2  รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของ 
   โครงการ  
 ตัวบงช้ีท่ี 1.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน 

2. กลุมตัวบงช้ีเฉพาะ 
องคประกอบท่ี 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน 
 ตัวบงช้ีท่ี สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบยีน 
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องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
ชนิดตัวบงช้ี   กระบวนการ  
วงรอบการนับขอมูล  ขอ 1 และ ขอ 5 ปงบประมาณ / ขอ 2 3 4 และ ขอ 6 ปการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงช้ี สํานัก/สถาบัน มีพันธกิจหลักท่ีสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนใหคณะ
สามารถดําเนินการตามพันธกิจหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สํานัก/สถาบันตองมีแผนเพ่ือ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสํานัก/สถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน 
ตลอดจนมีการบริหารท้ังดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

เกณฑมาตรฐาน  
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของหนวยงาน
และพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธและเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิด
จากภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน
และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 3. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงาน
อยางชัดเจน 
 4. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรูอยางนอย 1 ดาน และจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 5. กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน 
 6. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของหนวยงานท่ีไดปรับใหมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานหนวยงานตามปกติท่ีประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ  
ชนิดตัวบงช้ี   ผลผลิต  
วงรอบการนับขอมูล  ปงบประมาณ  
คําอธิบายตัวบงช้ี  หนวยงานสนับสนุนมีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการโครงการเพ่ือ
บรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนด  

เกณฑการประเมิน  โดยการแปลงค ารอยละความสําเร็จของการดํ าเนิน โครงการตาม
วัตถุประสงคของโครงการเปนคะแนนระหวาง 0-5 และกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการตามสูตร 

 จํานวนโครงการท่ีดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงคของ 
โครงการ x 100    =  รอยละ 

 
 

จํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการท้ังหมด 

  
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5  

 
 คารอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตาม 

วัตถุประสงคของโครงการ x 5 = คะแนนท่ีได 
 
 

100 
 

 
หมายเหตุ : โครงการท่ีดําเนินการสําเร็จ หมายถึง การประเมินความสําเร็จของโครงการตาม
วัตถุประสงคของโครงการ โดยผลการดําเนินงานตองบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกขอ  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน  
ชนิดตัวบงช้ี   ผลผลิต  
วงรอบการนับขอมูล  ปการศึกษา  
คําอธิบายตัวบงช้ี  ในการดําเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเนนของหนวยงานสนับสนุน       
ซ่ึงเก่ียวของกับการบริหารจัดการของหนวยงานโดยเริ่มตั้งแตปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานมีกระบวนการ
บริหารจัดการท่ีมีสวนรวมและความรวมมือจากทุกฝายและผลลัพธ คือ ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการซ่ึงสามารถสะทอนถึงคุณภาพของผลการดําเนินงานของหนวยงาน การสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการอาจจะพิจารณาใหครอบคลุมในประเด็นหลัก ดังนี้  
   (1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  
   (2) ความพึงพอใจดานสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก  
   (3) ความพึงพอใจดานบุคลากร/เจาหนาท่ีท่ีใหบริการ            
   (4) ความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธ  
   (5) ความพึงพอใจดานอ่ืนๆ ตามภารกิจ/จุดเนนของหนวยงาน  

เกณฑการประเมิน  ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (0.00-
5.00) และเทียบการใหคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
คาเฉลี่ย 

0.00 – 1.50 
คาเฉลี่ย 

1.51-2.50 
คาเฉลี่ย 

2.51-3.50 
คาเฉลี่ย 

3.51-4.50 
คาเฉลี่ย 

4.51-5.00 
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องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ตัวบงช้ีท่ี สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน  
ชนิดตัวบงช้ี   กระบวนการ 
วงรอบการนับขอมูล  ปการศึกษา  
คําอธิบายตัวบงช้ี  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการ
งานทะเบียนนักศึกษาท่ีสอดรับกับนโยบายและการวางแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให
เปนระบบท่ีสมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกสวนงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอก เปนระบบท่ี
ใชงานได ท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของบุคลากร ท้ังนี้ ระบบนี้ตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผูใช 
   นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) 
หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน  

เกณฑมาตรฐาน  
   1. มีระบบและกลไกการจัดการงานทะเบียนนักศึกษาท่ีครอบคลุมทุกระดับการศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการบันทึกขอมูลทะเบียนนักศึกษาผานระบบอินเตอรเน็ตและมีการคิดจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES)  รายงานตอคณะกรรมการวิชาการ
อยางนอย 1 ครั้งตอป 

3. มีการจัดทํารายงานสถิตินักศึกษาทุกระดับประจําปการศึกษา นําเสนอคณะกรรมการ
วิชาการ อยางนอย 1 ครั้ง ตอภาคการศึกษา 

4. มีการจัดทํารายงานวิเคราะหอัตราการคงอยูของนักศึกษาและอัตราการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแสดงขอมูล 5 ป ยอนหลัง นับจากปท่ีรับประเมิน และรายงานตอคณะกรรมการวิชาการ 
 5. มีการสงขอมูลตามขอ 2-4 ใหสํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนด
เพ่ือเผยแพรใหหลักสูตร คณะ/วิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชในการประกันคุณภาพ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ  

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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บทที่ 4 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ
คุณภาพ 

เปา 
หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1      

ตัวบงช้ีท่ี 1.2  
 

   
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3  
 

   
 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี 1  

องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน 
ตัวบงช้ีท่ี สสว. 2.1      

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี 2  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้  

ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

องคประกอบ 
จํานวน
ตัวบงชี ้

คะแนนเฉลี่ย 
(รายองคประกอบ) 

ระดับคุณภาพ 

องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ 3   
องคประกอบที่ 2 การดําเนนิงานตาม
ภารกิจของหนวยงานสนบัสนนุ 

1   

รวม 3 คะแนนเฉลีย่ทุกตัวบงช้ี  
ผลการประเมิน    

 

 

 หนวยงานควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในแตละ
องคประกอบดวย ตามตัวอยางดังตอไปนี้ 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 


