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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำนำ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั มภ์ เพื่อจัดท าระบบการประกั นคุณ ภาพภายในให้
สอดคล้องกั บระบบการประกั น คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้การปฏิบั ติ
หน้าที่ตามพันธกิจมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาเล่มนี้ จัดทาเพื่อเป็นคู่มือในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเป็นคู่มือในการศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบต่างๆ ที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดาเนินงานในปีการศึกษา 2552
องค์ ประกอบที่นามาศึ กษาวิเ คราะห์และขอรับ การตรวจประเมิน มี 5 องค์ป ระกอบ
รวม 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน จานวน 2
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จานวน 4 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จานวน 5 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จานวน 1 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ จานวน 2 ตัวบ่งชี้
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ส่วนที่ 1
ส่วนนา
ประวัติความเป็นมาของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีชื่อตามพระนามสมเด็จ
พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475
ซึ่ง มี ส านั ก งานทะเบี ย นและวั ด ผลเป็ น หน่ วยงานในการประสานงานการเรี ย นการสอนและ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษา ต่ อ มาวัน ที่ 1 ตุลาคม 2513 โรงเรีย นฝึก หัด ครู ได้ รับ การสถาปนาเป็ น
วิทยาลัย จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สานักส่งเสริมวิชาการได้ถู ก
จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนและงานวิชาการ โดยมีสานักงานทะเบียนและ
วัดผล ท าหน้าที่เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนและการประมวลผล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพัน ธ์ 2535
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทานนามเป็นสถาบันราชภัฏ จึงได้พัฒนาสานัก
ส่งเสริมวิชาการรวมกับฝ่ายทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “สานักส่งเสริม
วิชาการ” วันที่ 10 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมี
การแบ่ งส่วนราชการ ในมหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ใหม่ สานั ก
ส่งเสริมวิชาการจึงใช้ชื่อว่า “สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548
เป็นต้นมา
ปัจจุบันสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน การพัมฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการ
ด้านวิช าการและงานทะเบี ยน ตลอดจนบริหารจัดการประสานงานด้านวิชาการกับคณาจารย์
บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่ตั้งปัจจุบัน
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จัง หวั ด ปทุ ม ธานี 13180 หมายเลขโทรศั พ ท์ 0 – 2529 – 0674 – 7 ต่ อ 122 หรื อ 123
หมายเลขโทรสาร 0 – 2529 –3598
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ปรัชญา
“คุณภาพเด่น เน้นวิชาการ งานฉับไว โปร่งใส เต็มใจบริการ”

วิสัยทัศน์
สานัก ส่ง เสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น เป็ น องค์ก รที่ สนั บ สนุ น และส่ งเสริ มด้ า น
วิชาการ แก่คณะต่างๆ คณาจารย์ ตลอดจนให้บริการ และบริก ารข้อมูล แก่บุคลากรหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

พันธกิจ
1. ส่งเสริ มการจัด การเรี ย นการสอน และพัฒนาหลั ก สู ตรให้มีคุ ณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. บริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ
4. พัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านระบบงานทะเบียนและการพัฒนา
หลักสูตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์ และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้มีคุณวุฒิ /
ตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพสร้างมาตรฐานทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าได้จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ถึ งแม้ว่าในปัจจุบันจะมีความต้องการของสังคมที่
หลากหลายมีค วามก้ าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี แต่มหาวิท ยาลัย จะดาเนิน การสนับ สนุน ให้
นักศึกษาได้รับโอกาสก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และยังจะมีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
ให้สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาให้สอดรับกับยุคสมัยของเศรษฐกิจที่ก้าวนาประเทศในขณะนี้ได้
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นให้มี
คุณภาพให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยได้กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้
1. เป็น ผู้มีความรู้สามารถ มีทัก ษะในวิช าชีพ สามารถคิดวิเ คราะห์อย่างมีเหตุผล
สามารถนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการการดารงชีวิต
2. มี ทั ก ษะพื้ น ฐานทางด้ า นภาษาและคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
3. มีคุณ ภาพ จริยธรรม มีความขยั นหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพด้วย
ใจรัก ดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
4. มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น ภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
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โครงสร้างการบริหารองค์กร
อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

เลขานุการสานักงานผู้อานวยการ

งานมาตรฐาน
หลักสูตร
และ
พัฒนาการ
เรียนการสอน

งาน
วิเทศสัมพันธ์

งาน
บริหารทั่วไป

งานทะเบียน
และ
ประมวลผล

ภาพที่ 1 แผนภูมแิ สดงโครงสร้างการบริหารองค์กร
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โครงสร้างการบริหารงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

เลขานุการสานัก

งานมาตรฐาน
หลักสูตร
และ
พัฒนาการ
เรียนการสอน

งาน
บริหารทั่วไป

งานทะเบียน
และ
ประมวลผล

ภาพที่ 2 แผนภูมแิ สดงโครงสร้างการบริหารงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ส่วนที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงความต้องการของ
สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ประกาศเป็นนโยบายในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยงานระดับคณะและหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ ดาเนินการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพของผลผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ
2. ให้ทุกหน่วยงานจัดทามาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน เพื่อการดาเนินการประเมิน
คุ ณ ภาพของงานในแต่ ล ะด้ า นให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และ
มาตรฐานสากล
3. ให้มีการดาเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการของทุกหน่วยงาน ภายใต้
กรอบและมาตรฐานที่กาหนด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย
นาไปใช้ในการพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้
เกิดขึ้น
5. ให้สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพเป็ นหน่วยงานที่ดูแล พัฒนาระบบ และกลไก
การประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับกระบวนการดาเนินการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั มภ์ ติ ด ตาม ดู แล ให้ มีก ารน าระบบการประกั น คุ ณ ภาพไปใช้
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดกลไก
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงาน
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6. ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้ส อดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ติ ด ตามดู แลให้ทุ ก หน่ ว ยงานย่ อ ยภายในมี ก ารดาเนิน การตาม
เป้ าหมายและวัต ถุ ประสงค์ ที่กาหนดไว้ตลอดจนประสานงานกั บ สานัก มาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ ในการจัดทาแผนการประกันคุณภาพประจาปี
7. ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงาน ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ต้องนาข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แนวปฏิบตั ิในการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล จึงเห็นสมควรให้กาหนดแนวปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาดังนี้
1. แต่ งตั้ งคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็ นผู้กาหนด
นโยบาย รวมถึงให้คาปรึกษา ประสานงาน และตรวจสอบ ตลอดจนกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
และหน่วยงานสนับสนุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้งบประมาณที่มีตามความจาเป็น
3. คณะ และหน่วยงานสนับ สนุนวิช าการ แต่งตั้งคณะกรรมการประกั นคุณภาพ
การศึกษาขึ้นเป็นการภายใน เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนด
มาตรฐานขั้นต่าและขั้นสูง และเป้าหมายที่ต้องบรรลุ รวมทั้งกาหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและทาให้เกิดการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน
หน่วยงาน
4. คณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จัดทาระบบข้อมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่โสตทัศนูปกรณ์ฯลฯ
เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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5. มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่
มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและงาน
6. คณะ มีการศึกษาความต้องการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินหลักสูตรอย่างมี
ระบบ เพื่อนาผลมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
7. คณะ กาหนดระบบการวัดและประเมินผลการการเรียนการสอนอย่างเป็นมาตรฐาน
และดาเนินการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
8. คณะ และหน่วยงานสนับสนุน มีการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและสม่าเสมอ
9. คณะ และหน่วยงานสนับสนุน มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานทั้ง
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานตามหน้าที่ เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
และด้านประสบการณ์ทางการวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
10. สนับสนุน ให้อาจารย์ และบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู้ ที่มี
คุณภาพอย่างสม่าเสมอและให้มีการดาเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและให้มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
11. สนับสนุนให้มีระบบห้องสมุดและระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และ
พอเพียงต่อความต้องการ และมีการติดตามผลการใช้และการบริการอย่างสม่าเสมอ
12. จัดระบบการติ ดตามตรวจสอบ และประเมินผล การใช้งานอาคารสถานที่ และ
ทรัพยากรทางการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
13. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
14. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นและดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
15. มีระบบการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่รับผิดชอบต่อ
หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม
16. จัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน
สนับสนุน เผยแพร่แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดระบบการควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ และหน่วยงานสนับสนุน
โดยมีแนวคิดดังนี้
1. ผู้บริหารมีปณิธานและความมุ่งมั่น แน่วแน่ ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสานึกที่มุ่งที่คุณภาพ
3. บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตน
อยู่เสมอ
4. มีการทางานเป็นทีมโดยแบ่งความรับผิดชอบ
5. สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและกาลังใจแก่ทุกคนในองค์กร
6. มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชานาญและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
8. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบและ
กระบวนการผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดคุณภาพ
9. ขจัดอุปสรรคหรือป้องกันไม่ไห้เกิดความผิดพลาดในการดาเนินงานหรือการสูญเสีย
ของผลผลิต
10. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงการดาเนินการให้
ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิท ยาลั ย ใช้ ท ฤษฏีร ะบบการประกั น
คุณภาพโดยนาปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์/ผลกระทบ (Output) มา
อธิบายกระบวนการการผลิตบัณฑิตและกาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อ
การผลิตบั ณ ฑิต สาหรับ หน่วยงานสนับ สนุน เน้น มาตรฐานการประกั น คุณ ภาพการศึก ษา ที่
เกี่ ยวกับ การบริห ารและการบริก ารเพื่อตอบสนองความต้อง ความพึงพอใจของผู้รับบริก ารทั้ง
ภายในและภายนอกเป็นสาคัญ และใช้ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Doคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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check-Act) ซึ่งเป็ นวงจรการพัฒนาคุณ ภาพงาน เพื่อให้ก ารดาเนินงานมีป ระสิท ธิภาพและมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผน (Plan) คือ การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดาเนินการใน
ระบบประกันคุ ณภาพไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายและทิศทางในการดาเนินการขั้นตอนนี้
สะท้อนอยู่ในแผนงานประจาปี กากับพันธกิจและภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน
2. การดาเนินการ (Do) การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ การ
ดาเนินการต่างๆ จะเป็นไปตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือกาหนดโดยหน่วยงาน ผ่าน
กลไกการควบคุมตามโครงสร้างการบริหารขององค์กร
3. การตรวจสอบ (Check) คือ การตรวจสอบระบบและกลไกของการดาเนินงานรวม
ทั้งผลการปฏิบัติงานว่าได้ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุ ประสงค์ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่
หากมีปัญ หาหรือจุดอ่อนของการดาเนินการ ควรได้มีก ารค้นหาสาเหตุและวางมาตรการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
4. การพัฒนาปรับปรุง (Act) คือ การวางมาตรการปรับปรุงระบบและกลไกใน
การดาเนินการเพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
วางแผนการดาเนินการของปีต่อไป
จากระบบดังกล่าวทาให้มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สาคัญ
ดังนี้
1. ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินเพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งเน้นทั้งการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality
Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
3. เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย
4. เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย
5. ปฏิบัติ งานให้สอดคล้องกับ การวางแผนเชิงกลยุ ทธ์และแผนดาเนิน การที่เ ป็น แรง
ขับเคลื่อน (Driver) สาคัญในการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนด
6. มุ่งเน้นการดาเนินงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
7. ปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องและส่งผลกับการประเมินภายนอกและการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพ
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการ และมาตรฐานของการควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คาปรึกษาและให้การสนับสนุน
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน กลไกที่สาคัญ มี 6 ประการดังนี้
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ตั้งหน่วยงานรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ
และหน่วยงานสนับสนุน
3. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
4. มีการรายงานผลการดาเนินงาน ที่จะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
5. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
6. มีระบบการประกันคุณภาพภายนอก
จากกลไกการประกันคุณภาพดังกล่าว มหาวิทยาลัยนาไปจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติโดยมี
ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทางานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
1.1 จัดทานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 ก าหนดปั จ จั ย หรื อ องค์ ป ระกอบที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
1.3 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพปัจจัย หรือองค์ประกอบที่มีผล
ต่อคุณภาพการศึกษา
1.4 จัดท าเอกสารการประกั นคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนิน การและตรวจสอบผลการดาเนินงาน
2. มหาวิทยาลัยจัดประชุม สัมมนาแก่ผู้บริหาร อาจารย์ และข้าราชการ เป็นระยะๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย แนว
ปฏิบัติ และขอความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. มหาวิทยาลัยประกาศใช้นโยบาย และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย
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4. มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุน มอบหมายหน่วยงานและบุคลากรที่
รับ ผิด ชอบงานการประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาเพื่อกากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุน และให้คาปรึกษาในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ควรประกอบด้วย คณบดี ผู้อานวยการ
สานัก รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ประธานสาขาวิชา ผู้แทนจากภายนอกหน่วยงาน และ
ตัวแทนนักศึกษา
5. มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุน กาหนดวันที่เริ่มปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน
6. มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุน กาหนดมาตรฐานขั้นต่าและขั้นสูง
เงื่อนไขเวลาที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย ดาเนินการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ตาม
แนวทางที่กาหนด มหาวิทยาลัยระบุดัชนีและตัวบ่งชี้ของคุณภาพการศึกษา
7. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบเครือข่ายของฐานข้อมูลกลางและระบบรายงาน เพื่อรับส่ง
และป้อนกลับข้อมูลให้กับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน
8. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการของคณะ และ
หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยดาเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพและ
ติดตามประเมินคุณภาพการดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย
9. มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมสาหรับการตรวจสอบและประเมินโดยองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับ สนุน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (self
Assessment report : SAR) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรภายนอกที่รับผิดชอบ
การประเมินมหาวิทยาลัย
10. มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการที่มา
ตรวจสอบ ประเมิน และรับรองมหาวิทยาลัย (Accreditation)
11. มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุน รับข้อมูลจากกรรมการที่มาประเมิน
เพื่อปรับปรุงพัฒนา เสริมข้อดี แก้ไขปรับปรุงข้อด้อย
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การกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2552
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภททั่วไป ที่ใช้กับทุกสถาบันอุดมศึกษาและประเภทที่
แยกใช้เ ฉพาะกั บ สถาบั น ที่มีจุด เด่นต่างกัน ได้แก่ สถาบั น ที่เ น้น การผลิตบั ณ ฑิตและวิจัย
สถาบั น ที่ เ น้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และพั ฒ นาสั ง คม สถาบั น ที่ เ น้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และพั ฒ นา
ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว
ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กาหนด
จุดเน้นในกลุ่ม 3 สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ในจานวน 9 องค์ประกอบ รวม
ทั้งหมด 43 ตั วบ่ งชี้ แยกเป็ น ตัวบ่ งชี้ตามกรอบการประกั น คุณ ภาพ 40 ตัวบ่ งชี้ และตัวบ่ งชี้ที่
แสดงอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย จานวน 3 ตัวบ่งชี้ การกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ รวมถึงกาหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบและการกาหนดค่าเป้าหมาย
ชนิดตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
2552
สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ

1.1

มีการกาหนดปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ าน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนดาเนินงานและ
มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
ร้อยละของการบรรลุ เป้า หมายตามตัวบ่ง ชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กาหนด

1.2

1.1

กระบวนการ

ระดับ 5

1.2

ผลผลิต

ร้อยละ 80

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ

ชนิดตัวบ่งชี้
สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
2552

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1
2.2
2.3

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มี โ ครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และ
ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม
จ านวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า ต่ อ จ านวน
อาจารย์ประจา
สั ด ส่ ว นของอาจารย์ ป ระจ าที่ มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอกหรื อ เที ยบเท่ า ต่ อ อาจารย์
ประจา

2.1
2.2
2.3

กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4

2.4

ปัจจัยนาเข้า

2.5

ปัจจัยนาเข้า

2.6

สัดส่ว นของอาจารย์ ประจ าที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ แ ละ
ศาสตราจารย์

2.6

ปัจจัยนาเข้า

2.7

มีกระบวนการส่ ง เสริ มการปฏิ บัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์
มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ ประจาทาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือน
เริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และ
ผู้ใช้บัณฑิต

2.7

กระบวนการ

น้อยกว่าร้อยละ
80
ป.เอก มากกว่า
ร้อยละ 15
ป.ตรี น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ผศ./รศ./ศ.
มากกว่า ร้อยละ
25
รศ.ขึ้นไป
น้อยกว่า ร้อยละ
10
ระดับ 4

2.8

กระบวนการ

4 ข้อ

2.9

ผลผลิต

ร้อยละ 80

2.10

ผลผลิต

ร้อยละ 80

2.11

ผลผลิต

3.55

2.4
2.5

2.8
2.9
2.10
2.11

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ

2.12

ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพคุณธรรม
จริยธรรมกีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ

ชนิดตัวบ่งชี้
สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
2552

2.12

ผลผลิต

ร้อยละ 0.03

3.1
3.2

กระบวนการ
กระบวนการ

ระดับ 5
ระดับ 4

4.1

กระบวนการ

6 ข้อ

4.2

กระบวนการ

4 ข้อ

4.3

ปัจจัยนาเข้า

32,000 บาท

4.4

กระบวนการ

ร้อยละ 13

5.1

กระบวนการ

ระดับ 5

5.2

ปัจจัยนาเข้า

ร้อยละ 15

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1
3.2

มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
มี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ ค รบถ้ ว นและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1
4.2
4.3
4.4

มี การพั ฒ นาระบบและกลไกในการสนั บ สนุ น การ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
มีระบบบริห ารจั ดการความรู้ จากงานวิ จัยและงาน
สร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
ร้ อ ยละของงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ที่ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ไ ด้ รับ การจดทะเบี ยนทรัพ ย์สิน ทางปั ญญา
หรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์
ประจา

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
5.1
5.2

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตามเป้าหมายของสถาบัน
ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ให้ บ ริ การทางวิ ช าการแก่ สั ง คมเป็ น ที่ ป รึ กษา เป็ น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันเป็นกรรมการ
วิ ช าการกรรมการวิ ช าชี พ ในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้
5.3

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.5

องค์ประกอบ

ชนิดตัวบ่งชี้
ชนิดตัว
สกอ.
บ่งชี้

ร้อ ยละของกิ จ กรรมหรือ โครงการบริ การวิ ชาการ
5.3
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริ มสร้ างความเข้ มแ ข็ ง ข องสั งคม ชุ ม ชน
ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ระดับความสาเร็จและประสิทธิผลของแผนพัฒนา อัตลักษณ์
ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดั บ ความสาเร็ จ และของแผนการส่ ง เสริ ม และ อัตลักษณ์
เผยแพร่งานตามแนวพระราชดาริ
อัตลักษณ์
ระดับความสาเร็จของการประสานความร่วมมือ
กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5.4
จานวนแหล่ งให้ บ ริ การวิช าการทางวิ ช าการและ
5.5
วิชาชีพที่ ได้รับการยอมรั บในระดับชาติห รือระดั บ
นานาชาติ
(เฉพาะสถาบั นที่เ น้นการผลิตบั ณฑิตและพัฒนา
สังคม)

ค่าเป้าหมาย
2552

ผลผลิต

ร้อยละ 25

ผลผลิต

ระดับ 5

ผลผลิต

ระดับ 5

ผลผลิต

ระดับ 5

ผลผลิต
ผลผลิต

ร้อยละ 80
3 แหล่ง

6.1

กระบวนการ

ระดับ 5

7.1

กระบวนการ

5 ข้อ

7.2
7.3
7.4

กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4

7.5

ปัจจัยนาเข้า

ระดับ 3

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1

มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1

7.2
7.3
7.4

7.5

สภาสถาบั น ใช้ ห ลั กธรรมาภิ บ าลในการบริ ห าร
จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ใน
ระดับสากล
ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
มีระบบและกลไกในการบริ หารทรั พ ยากรบุ คคล
เพื่ อ พั ฒ นา ธ ารงรั กษาไว้ ใ ห้ บุ คลากรมี คุณภาพ
และประสิทธิภาพ
ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การ
เรียน การสอน และการวิจัย

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ชนิดตัวบ่งชี้
ชนิดตัว
สกอ.
บ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
2552

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ

7.6

ระดั บ ความสาเร็ จ ในการเปิ ดโอกาสให้ บุ คลากร
ภ า ย น อ ก เ ข้ าม า มี ส่ วน ร่ ว มใ น ก าร พั ฒ น า
สถาบันอุดมศึกษา
ร้อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ ไ ด้ รับ รางวั ลผลงาน
ทางวิ ช าการห รื อวิ ช าชี พ ใน ระ ดั บชาติ ห รื อ
นานาชาติ

7.6

ผลผลิต

ระดับ 3

7.7

ผลผลิต

ร้อยละ 0.1-0.99

มี ก ารน าระ บ บบ ริ ห ารความเ สี่ ยงมาใช้ ใ น
กระบวนการบริหารการศึกษา
ระดั บ ความสาเร็ จ ของการถ่ า ยทอดตั ว บ่ ง ชี้ แ ละ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

7.8

กระบวนการ

ระดับ 5

7.9

ผลผลิต

ระดับ 8

8.1

กระบวนการ

ระดับ 7

8.2

กระบวนการ

ระดับ 3

9.1

กระบวนการ

ระดับ 6

9.2

กระบวนการ

ระดับ 5

9.3

ผลผลิต

ระดับ 4

7.7

7.8
7.9

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1

8.2

มี ร ะบบและกลไกในการจั ด สรร การวิ เ คราะห์
ค่าใช้จ่ ายการตรวจสอบการเงิ นและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ
มี การใช้ ท รั พ ยากรภายในและภายนอกสถาบั น
ร่วมกัน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1

9.2
9.3

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษา
(ระดับ)
มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (ระดับ)
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับ)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จานวนองค์ประกอบที่หน่วยงานต่างๆต้องรายงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2552
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หน่วยงาน
องค์ประกอบที่
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. คณะครุศาสตร์
รายงานทุกตัวบ่งชี้
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานทุกตัวบ่งชี้
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3. คณะวิทยาการจัดการ
รายงานทุกตัวบ่งชี้
*
*
*
*
*
*
*
*
*
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานทุกตัวบ่งชี้
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายงานทุกตัวบ่งชี้
*
*
*
*
*
*
*
*
*
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายงานทุกตัวบ่งชี้
*
*
*
*
*
*
*
*
*
7. บัณฑิตวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 2 รายงานเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.3
*
*
*
*
*
8. ศูนย์กรุงเทพมหานคร
รายงานทุกตัวบ่งชี้
*
*
*
*
*
*
*
*
*
9. ศูนย์สระแก้ว
รายงานทุกตัวบ่งชี้
*
*
*
*
*
*
*
*
*
10. วิทยาลัยนวัตกรรม
รายงานทุกตัวบ่งชี้
*
*
*
*
*
*
*
*
*
11. สานักงานอธิการบดี
*
องค์ประกอบที่ 2 รายงานเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 2.7 และ 2.12
*
*
*
*
*
*
12. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
*
องค์ประกอบที่ 2 รายงานเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.4,2.5,2.6
*
*
*
*
องค์ประกอบที่ 7 ไม่ต้องรายงานตัวบ่งชี้ที่ 7.5
องค์ประกอบที่ 9 รายงานเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 9.1 และ 9.3
13. สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 7 ไม่ต้องรายงานตัวบ่งชี้ที่ 7.5
*
*
*
*
*
องค์ประกอบที่ 9 รายงานเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 9.1 และ 9.3
14. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 7 ไม่ต้องรายงานตัวบ่งชี้ที่ 7.5
*
*
*
*
องค์ประกอบที่ 9 รายงานเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 9.1 และ 9.3
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2 รายงานเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 2.8-2.11
*
*
*
*
*
*
องค์ประกอบที่ 7 ไม่ต้องรายงานตัวบ่งชี้ที่ 7.5
องค์ประกอบที่ 9 รายงานเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 9.1 และ 9.3
หมายเหตุ * คือองค์ประกอบที่ต้องรายงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส่วนที่ 3
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเป็นมาของการประกันคุณภาพ
สานั ก ส่ง เสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาโดยนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่
๒๓ กันยายน พ.ศ. 2539 ตามนโนบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยทุกฝ่ ายงานทั้งผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงความจ าเป็น ที่จ ะต้องมีก ารประกั น คุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความน่าเชื่อถือ โดยมีการกาหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพของสานัก และมีการจัดทาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report) ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2544 และได้มีการปรับเปลี่ย นเกณฑ์การประเมินเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้และความคาดหวังของสังคม นอกจากการผลิตบัณฑิตแล้ว มหาวิทยาลัย
ยังมีภารกิจหลักในด้านการวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่ต้องดาเนินการให้มีคุณภาพด้วย
การที่ภารกิจหลักจะดาเนิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการที่จะให้ได้มาซึ่งบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในฐานะเป็น
หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ ต้ อ งพั ฒ นาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทากิจกรรมหรือปฏิบัติการอย่างเป็นระบบตามแผนที่วางไว้ใน
การควบคุม ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะมีผลต่อคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในขึ้น โดยกาหนดปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพแต่ละองค์ประกอบ เกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ตลอดจนมี
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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กลไก การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของระบบการผลิต และ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อั น จะท าให้ ส ภาประจ ามหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจว่า สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมสาหรับการ
ประกันคุณภาพโดยองค์กรภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพ
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพของการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาระบบการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพไว้ดังนี้
1. ให้ความสาคั ญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
2. จัดทามาตรฐาน ดัชนีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินเพื่อการดาเนินการประกัน
คุณภาพของงานในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐานสากล
3. จัดให้มีการดาเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการของทุกฝ่ายงาน ภายใต้
กรอบและมาตรฐานที่กาหนด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น
5. สนับสนุนให้บุคลากรของสานักฯ มีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพมี
การติดตามและประเมินผล การนาระบบการประกันคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ
6. น าผลการประเมินไปใช้ ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การ
ประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจหลัก โดยมีแนวคิดดังนี้
1. ผู้บริหารมีปณิธานและความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสานึกที่มุ่งเน้นที่คุณภาพ
3. บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตน
อยู่เสมอ
4. มีการทางานเป็นทีม โดยแบ่งความรับผิดชอบ
5. สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ทุกคนในองค์การ
6. มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชานาญและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของงานให้มีมาตรฐาน
8. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบ และ
กระบวนการผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดคุณภาพ
9. ขจัดอุปสรรคและ/หรือป้ องกั นไม่ให้เกิ ดความผิดพลาดในการดาเนินงาน และการ
สูญเสียของผลผลิต
10. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงการดาเนินการให้
ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใ ช้ โดยใช้ท รัพยากรอย่างคุ้มค่า
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยู่ บน
พื้นฐานของทฤษฎีระบบที่ประกอบด้วย ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์/ผลกระทบ
(Output) โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสาคัญ และใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle):
PDCA (Plan – Do – Check – Act) ดังภาพที่ 3

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ระบบการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน
Input

Output
Outcome

Process

Customer
Satisfaction

5 องค์ประกอบ

ภารกิจของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

P

D

A

C

ภาพที่ 3 ภาพแสดงถึงระบบที่ประกอบด้วย ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ /ผลกระทบ โดยเน้น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากข้างต้น แสดงถึงระบบที่ประกอบการด้วยตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ /ผลกระทบ
โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่าระบบจะทาให้เกิดมีลักษณะที่สาคัญ คือ งานของ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย น มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินเพื่อกระตุ้น และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมุ่งเน้นทั้งการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) มีการเชื่อมโยงงาน
ประกันคุณภาพกับระบบบริหาร ให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานที่เป็นแรงขับ (Driver) สาคัญในการ
พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนด การมุ่งเน้นการดาเนินงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good
Governance) และปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องจนกระทั่งส่งผลการประเมินภายนอก และการรองรับ
มาตรฐานวิชาชีพ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ในด้านกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นกระบวนการ และมาตรฐานของการ
ควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนิ นงาน ในเรื่องการประกันคุณภาพของ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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สานัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน มีการประสานงานแปลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน กลไกที่สาคัญมี 6 ประการได้แก่
1. มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีฝ่ายงานรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานที่จะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
5. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
6. มีระบบการประกันคุณภาพภายนอก
จากกลไกการประกั นคุณ ภาพดังกล่าว สามารถนาไปจัดกิ จกรรมสู่การปฏิบั ติโดยมี
ระบบกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1. มีการต่งตั้งคณะกรรมการทางานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
1.1) จัดทานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2) กาหนดปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
1.3) พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ ปัจจัย หรือองค์ประกอบที่มีผลต่อ
คุณภาพการศึกษา
1.4) จัดทาเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
และตรวจสอบผลการดาเนินงาน
2. จัดประชุม บุคลากรในสานักเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็น
เรื่องการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา นโยบาย แนวปฏิบัติ และขอความร่วมมือจากบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในสานัก
4. กาหนดวันที่เริ่มปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละฝ่ายภายในสานัก
5. กาหนดมาตรฐานขั้นต่าและขั้นสูง เงื่อนไขเวลาที่ต้องการบรรลุ ดาเนินการควบคุม
คุณภาพการศึกษาขององค์ประกอบต่างๆ ตามแนวทางที่ มหาวิทยาลัยระบุดัชนีและตัวบ่งชี้ของ
คุณภาพการศึกษา
6. เตรียมความพร้อมสาหรับการตรวจสอบ และการประเมิน โดยองค์กรภายนอก จัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (self Assessment report – SAR) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรภายนอกที่รับผิดชอบการประเมินมหาวิทยาลัย
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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7. ให้ข ้อ มูล แก่ค ณะกรรมการที ่ม าตรวจสอบประเมิ น และรับรองมหาวิ ท ยาลั ย
(accreditation)
8. รับข้อมูลจากกรรมการที่มาประเมิน เพื่อปรับปรุงพัฒนา เสริมข้อดี แก้ไขปรับปรุง
ข้อด้อย

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์
สานักมาตรฐาน และจัดการคุณภาพ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริหารทั่วไป
น

งานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน

งานทะเบียนและประมวลผล

งานประกันคุณภาพการศึกษา
น

ภาพที่ 4 ภาพแสดงโครงสร้างขอบข่ายการประกันคุณภาพ
ขั้นตอนในการประกันคุณภาพมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการควบคุม คุณภาพ สานัก ส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน จัดการบริหาร
กิจกรรมเพื่อสร้างและพัฒนาคุ ณภาพตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุมทุ กขั้นตอน ตามเงื่อนไขของ
องค์ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้คุ ณ ภาพในแต่ ละองค์ป ระกอบ ให้ส ามารถด าเนิน การได้จ นบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด จัดระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบเพื่อให้การกากับการดาเนินงาน
ได้ผลตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ มากขึ้น
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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2. ขั้นการตรวจสอบคุณภาพ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะตรวจสอบ
ว่าได้ มีก ารด าเนิน งานตามแผนที่ วางไว้ จ ริง และมีห ลัก ฐานที่แสดงการปฏิ บั ติง านดังกล่า ว
การตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ จะอาศัย
2.1 แบบตรวจสอบการดาเนินการประกันคุณภาพ
2.2 ตัวบ่งชี้การตรวจสอบการประกันคุณภาพ
กระบวนการตรวจสอบจะศึ กษาวิเ คราะห์ว่ามีระบบกลไกก ากั บการควบคุมคุณ ภาพและมีก าร
ปฏิบัติ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติตามระบบกลไกดังกล่าว
3. ขั้ นการประกั นคุ ณ ภาพ ส านั ก ส่ งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น จะให้ ค่ าหรื อ
ความหมายในเชิงคุณภาพว่าตนเองได้ปฏิบัติการนั้นๆ อยู่ในระดับดี มาก น้อยเพียงใด มีปัญหา
อุปสรรค์ใดบ้างที่จะดาเนินการแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ รับข้อมูลป้อนกลับที่สะท้อนจุดอ่อนหรือ
นาจุดแข็งในการดาเนินงานไปส่งเสริมและยังสามารถนาผลการประเมิน ไปใช้ป ระโยชน์ใ นการ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นแม้ในขณะที่ดาเนินงานยังไม่สิ้นสุด

กระบวนการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมิน คุณ ภาพภายในควรประกอบด้วย ผู้ ท รงคุณ วุฒิ
ภายนอก ในสาขาวิชาที่ถูกตรวจสอบและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งเป็น
ประธานและมีเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
2. การเตรียมการรับการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ คณะและหน่วยงานสนับสนุน
ที่พร้อมรับการตรวจสอบ / ประเมินคุณ ภาพแจ้งความจานงให้มหาวิทยาลัย เข้ามาตรวจสอบ
โดยคณะและหน่วยงานสนับ สนุนจะต้องเตรีย มตัวล่วงหน้า และดาเนิน การตามกระบวนการ
ที่สาคัญ คือ
1. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Manual)
2. จัดทา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เป็นเอกสารที่
จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนินงานให้สาธารณชนรับทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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รวมถึ งจุด แข็งและจุดอ่อนในการดาเนิน งาน โดยรายงานการประเมิ น ตนเองจะมีการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ตามที่ ก าหนดไว้ ร ายงานการประเมิ น ตนเองจะประกอบด้ ว ย
สาระสาคัญ 5 ส่วน คือ
1) ส่วนนา ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานได้แก่
ประวัติ ความเป็ นมา ปรัช ญา วิสัย ทัศน์ และวัตถุ ประสงค์ ข้อมูลสถิติต่า งๆ เกี่ ย วกั บอาจารย์
นักศึกษา พื้นที่ งบประมาณ เป็นต้น
2) ส่ ว นสาระ เป็ น ผลการด าเนิน การตามองค์ป ระกอบ/ดัช นีบ่ ง ชี้คุ ณ ภาพ
จุดอ่อน/แข็ง โดยในส่วนของรายงานการประเมินตนเองจะมีการประเมิน ตนเองว่าเป็น ไปตาม
เกณฑ์การตัดสินที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
3) ส่วนสรุป ในรายงานการศึกษาตนเองจะเป็นการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เป็นภาพรวม ส่วนในรายงานการประเมินตนเองจะเป็นการสรุปผลการดาเนินการโดยระบุเกณฑ์
ตัดสินรายองค์ประกอบ จุดอ่อน/แข็ง และแนวทางการดาเนินงานต่อไป
4) เอกสารหลักฐานอ้างอิง ในแต่ละตัวบ่งชี้ตามรายองค์ประกอบ และข้อมูล
พื้นฐานของแต่ละหน่วยงาน
5) ภาคผนวก และเอกสารประกอบอื่นๆ ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมซึ่งมี
ความสมบู รณ์ในตัวเองและเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพ ส่วนเอกสารประกอบอื่น ๆ
เป็น เอกสารที่เ กี่ย วข้องกั บการประกั นคุณ ภาพการศึก ษาแต่ไม่ได้จัดไว้ใ นภาคผนวก อาจเป็ น
เอกสารที่มีการอ้างอิงในรายงานหรือไม่ได้อ้างอิงก็ได้ ซึ่งจะเห็นว่าเป็นหลักฐานหรือดัชนีสาคัญใน
การชี้วัดผลของการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ส่งคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษารายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลัย
พร้อมข้อมูล หรือเอกสารประกอบก่ อนการตรวจสอบ/ประเมิน อย่ างน้อย 2 สัป ดาห์ก่ อนการ
ตรวจสอบ / ประเมิน
4. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกาหนดการตรวจสอบ/ประเมิน
5. การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจสอบ/ประเมิน
1) จัดเตรีย มเอกสารหลัก ฐานอ้างอิงของรายงานการประเมิน ตนเองให้เป็ น
ระบบสะดวกในการตรวจสอบ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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การเก็บหลักฐานอ้างอิงเพื่อการดาเนินการในระบบประกันคุณภาพ
การจัดระบบการเก็บหลักฐานและข้อมูลเพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพเป็น
สิ่งที่มีความสาคัญมาก ซึ่งจะเอื้อให้การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว สามารถท าการวิเ คราะห์ผลการดาเนิน งาน สรุป ผลก ารประเมิน ตนเอง การ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง วิธีการแก้ไข วิธีเสริม และการพัฒนาภารกิจได้อย่างชัดเจน และตรง
กับสิ่งที่ได้ทาจริง
ระบบการเก็บหลักฐานอ้างอิงที่ควรดาเนินการคือ ระบบการเก็บหลักฐาน
อ้างอิงตามองค์ประกอบคุณภาพ ดัชนีประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ซึ่ งมีการกาหนดรหัส
หลักฐานอ้างอิงเป็นตัวเลขจานวน 3 - 5 หลัก
2) ประสานงานกั บ มหาวิท ยาลัย เพื่อ จัด เตรีย มตารางการเยี่ ย มเยี ย น การ
สัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
3) ผู้บ ริหารของหน่วยงาน / คณะกรรมการประกัน คุณภาพของหน่วยงานนัด
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตอบคาถามหรือจัดหาหลักฐานเพิ่มเติม
3. กิจกรรมการตรวจสอบ/ประเมิน
3.1 ก่อนการตรวจสอบ/ประเมิน
1) ผู้ตรวจสอบ /ประเมินศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และ รายงาน
การประเมิน ตนเองของหน่วยงานที่ถู กตรวจสอบอย่ างละเอีย ด เพื่อศึก ษาข้ อมูลเบื้ องต้นของ
หน่วยงาน และพิจารณาว่าเกณฑ์การตัดสินแต่ละองค์ประกอบที่กาหนดไว้เป็นอย่างไร
2) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินเพื่อกาหนดกระบวนการตรวจสอบ/
ประเมิน การแบ่ งหน้าที่ค วามรับผิดชอบ วิธีก ารตรวจสอบ/ประเมิน การก าหนดประเด็นการ
ตรวจสอบ/ ประเมิน
3.2. การตรวจสอบ/ประเมิน
การตรวจสอบ/ประเมิน คุณ ภาพภายในจะเป็ นการตรวจสอบ/ประเมินตาม
องค์ป ระกอบและดัช นีที่คณะก าหนดไว้เป็ นหลัก โดยตรวจสอบว่าแต่ละองค์ป ระกอบมีระบบ
กลไก และผลการดาเนินการที่สะท้อนให้เห็นความมีคุณภาพหรือไม่ อย่างไร มีจุดอ่อน จุ ดแข็ง
แนวทางแก้ไข อย่างไร ซึ่งนอกจากจะตรวจสอบจากหลักฐาน และการดาเนินการจริงตามที่เขียน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ไว้ในรายงานการศึกษาตนเอง/รายงานการประเมินตนเองแล้ว ผู้ตรวจสอบ/ประเมินอาจตรวจสอบ
ส่วนอื่นเพิ่มเติมเพื่อเสริมให้สมบูรณ์ขึ้นได้
การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
มีกิจกรรมในการตรวจสอบ/ประเมิน ดังนี้
1. การแบ่ งหน้าที่ค วามรับ ผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมิน จะมีการแบ่ ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบ/ประเมิน เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านมีเวลาในการศึกษา
ข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์ตามองค์ป ระกอบที่กาหนดให้ อย่ า งไรก็ ตาม กรรมการ
ตรวจสอบ/ประเมินสามารถศึ กษาข้อมูล ตรวจสอบเอกสารสัมภาษณ์ในองค์ประกอบอื่นๆ ได้
หากมีเวลาและความสนใจเป็นพิเศษในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
2. การตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมิน ศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ตรวจ-สอบว่าคณะมีระบบกลไกและการดาเนินการตามที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินตนเอง
หรือไม่ อย่ างไรพร้อมทั้งตั้ งประเด็น คาถาม ข้อสงสัย เพื่อที่จ ะสอบถามเพิ่มเติมในขณะการ
สัมภาษณ์
3. การนาเสนอข้อมูลเบื้อต้นของคณะและหน่วยงานสนับสนุน ผู้บริหารเสนอของคณะ
และหน่วยงานสนับสนุน การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และชี้แจง รายงาน
การประเมินตนเองหรือไม่ อย่างไรพร้อมทั้งตั้งประเด็นคาถาม ข้อสงสัยเพื่อที่จะสอบถามเพิ่มเติม
ในขณะการสัมภาษณ์
4. การสอบถามข้อมูลจาก อาจารย์ นักศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน ลักษณะคาถามที่
สอบถามอาจารย์เน้นที่การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการ
สังคม และระบบ/กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนคาถามที่สอบถามนักศึก ษาเน้น ที่
การเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และระบบ/กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนคาถามที่สอบถาม หัวหน้าหน่วยงานเน้นที่การบริหารจัดการ งบประมาณและระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
5. การเยี่ ย มชมการเรีย นการสอน สถานที่ อุป กรณ์และปั จ จัย เกื้ อหนุน เป็ น การ
ตรวจสอบตามองค์ประกอบที่ 2 เป็นหลัก คือ การเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด
สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. การสรุปผลการตรวจสอบ/ประเมิน หลังจากการศึกษาข้อมูล ตรวจสอบหลักฐาน
การสัมภาษณ์ การเยี่ยมชมสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนแล้ว มีการประชุมคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ/ประเมิน และนาเสนอผลการตรวจสอบ/ประเมิน ด้วยวาจาต่อคณะที่ ถูกตรวจสอบ/
ประเมิน
การตั ด สิน การตรวจสอบคุณ ภาพพิ จ ารณาตามเกณฑ์ที่ ค ณะก าหนดไว้ โดยมี
เพิ่มเติมข้อสังเกตที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางแก้ไข ส่วนการตัดสินการประเมินคุณภาพมี
การให้คะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินที่กาหนดไว้
7. การนาเสนอผลการตรวจสอบ/ประเมินแจ้งผลการตรวจสอบ/ประเมิน ต่อผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ย วข้องของคณะและหน่วยงานสนับสนุนที่ถู กตรวจสอบ เมื่อสิ้น สุดการเยี่ ยมชม โด ย
ประธานแจ้งผลการพิจารณาในภาพรวมและให้ผู้ตรวจสอบแต่ละท่านนาเสนอผลการพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบตามองค์ประกอบที่ได้แบ่งความรับผิดชอบไว้โดยควรให้ข้อคิดเห็นในส่วนจุดแข็ง
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข และแนวทางเสริม หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้คณะชี้แจง ให้ข้อมูล
เพิ่มเติม
4. หลังการตรวจสอบ/ประเมิน
เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมิ น คุ ณ และส่ ง ให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ประเมิน ตรวจแก้ ภายใน 3 อาทิตย์ และส่งรายงานผลการตรวจสอบให้คณะที่ถู ก
ตรวจสอบภายใน 1 เดือน นับจากการตรวจสอบ

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 หน่วยงานย่อยภายในของคณะวิชา/สานัก/สถาบัน
การตรวจสอบระบบคุ ณภาพระดับนี้เกิ ดขึ้นที่ ภาควิชา/หลักสูตร (ภายในคณะวิช า)
หรือ ฝ่าย/ กอง/ ศูนย์ (ภายในสานัก) โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้งขึ้น
การตรวจระบบคุ ณภาพในระดั บนี้ มุ่งตรวจสอบระบบการท างานตามขั้น ตอนการดาเนิน งาน
ภายในของ หน่วยงานย่ อยและตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามว่า กระบวนการยังคง
ดาเนินการตามระบบที่วางไว้และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงงาน เช่น กลไกในการควบคุม
หลัก สู ต ร ระบบในการขั บ เคลื่อนให้นัก ศึก ษามีผลสัมฤทธิ์ก ารเรีย นตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร ระบบการประเมินผล การเรียนของนักศึกษา การควบคุมการให้บริการต่างๆ เป็นต้น
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ระดับที่ 2 คณะวิชา/ สานัก/สถาบัน
การประเมินคุณภาพในระดับนี้มุ่งการประเมินผลการดาเนินงานของคณะวิชา/สานัก/
สถาบัน ทั้งนี้คณะวิชา/สานัก/สถาบันสามารถกาหนดนโยบายในการประกันคุณภาพได้ว่าต้องการ
ตรวจสอบหรื อ การประเมิ น ผลการดาเนิ น งาน โดยคณะวิ ช า/สานั ก /สถาบั น /ศู น ย์ ฯ แต่ ง ตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการเพื่อดูระบบและกลไกกากับทุกองค์ประกอบและผลการดาเนินการ
คณะ/สานัก/สถาบัน/ศูนย์ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผลการตรวจสอบ/การประเมินจากหน่วยงานย่ อย จะใช้เป็น ข้อมูลในการสั งเคราะห์
เพื่อประเมินตนเองในระดับคณะวิชา/สานัก/สถาบัน/ศูนย์ และเป็นการตรวจสอบการนานโยบาย
ไปสู่ก ารปฏิบัติ พร้อมจัดทารายงานการประเมินตนเองในระดับคณะวิชา/สานัก /สถาบั น/ศูน ย์
เพื่อรับการประเมินจากมหาวิทยาลัยต่อไป
ระดับที่ 3 มหาวิทยาลัย
การประกัน คุ ณภาพในระดับนี้ดาเนินการโดยคณะผู้ท รงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ
ที่ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ประเมิน หน่ว ยงานระดั บ คณะวิ ช า/ส านัก /สถาบั น /ศูน ย์ และ
หน่วยงานเทียบเท่าต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบดูระบบและกลไกในการประกั น
คุณภาพภายในของคณะวิชา/สานัก/สถาบัน/ศูนย์และผลการดาเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
และทิศ ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย รายงานจากการประเมินหน่วยงานภายในจะทาการ
สังเคราะห์เพื่อจัดทาสรุปในภาพรวม เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยนาไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา
ต่อไป
การตรวจสอบ/การประเมิน ทั้ง 3 ระดับ ดาเนินการในลักษณะ Peer review โดย
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและอาจมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาร่วมตรวจสอบ/ประเมินก็ได้ตามความเหมาะสม ตัวชี้วัดที่ใช้ในการตรวจสอบ/ประเมิน
ในระดับต่างๆ ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งของการปรับปรุง
ระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
การจัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุง
รายงานผลการตรวจสอบ/ประเมิน ของแต่ละหน่วยงาน จะน าเสนอต่อผู้บ ริห ารของ
หน่วยงานและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้บริหารของหน่วยงานมีหน้าที่ในการพิจารณาจัดทา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย ภายในระยะ
ที่เหมาะสม
รูปแบบของแผนพัฒนาอาจระบุเป็นเรื่องๆ ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
- การบริหารหลักสูตรและการสนับสนุนการเรียนการสอน
- โครงการเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ
- การส่งเสริมงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์
- ส่งเสริมการบริการวิชาการ
- การสร้างเอกลักษณ์และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- การบริหารจัดการภารกิจหลัก ภารกิจรอง
- โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ
- การบริหารจัดการและการบริหารการเงิน
- การปรับปรุงดัชนีและกลไกในระบบการประกันคุณภาพ
สานักมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพจะรวบรวมแผนพัฒนาและปรับปรุง
ของหน่วยงานต่างๆ นาเสนอ ตามลาดับขั้นสู่สภามหาวิทยาลัยต่อไป

การปรั บ ตั ว การประกั น คุ ณ ภาพภายในให้ ส อดรั บ กั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษามานานพอสมควร ซึ่งการปรับตัว
และเปลี่ย นแปลงแนวทางการประกั น คุณ ภาพภายใน ที่ สาคั ญ ก็ คื อมหาวิท ยาลัย เมื่อ ได้รั บ
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การประเมินภายนอกของ สมศ. แล้วจะดาเนินการพัฒนาคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ที่กาหนด โดยที่การประเมินคุณ ภาพภายนอก คณะกรรมการต้องดูผลจากการประเมิน
ตนเองหรื อผลจากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในบวกกั บ นโยบายคุ ณ ภาพของต้ น สั งกั ดนั้ น คื อ
สถาบันการศึกษาต้องดาเนินการศึกษาตนเองให้สมบูรณ์ บวกกับนโยบายแนวทางของต้นสังกัด
บวกกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของ สมศ.
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สิ่งที่ต้องปรับหรือเปลี่ยนแปลง
สถาบัน การศึก ษาต้องปรับ เปลี่ย นในบางเรื่อ ง เพื่อ พัฒนาคุณ ภาพการศึก ษาของ
ตนเอง และเพื่อการรับรองการประเมินภายนอกพร้อมๆ กันคือ
1. การกาหนดนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายในการประกันคุณภาพ
2. ปรับองค์ประกอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ สมศ.กาหนด
3. ตรวจสอบ ตัวชี้วัด และตัวบ่งชี้ ให้มีสถานะเป็น Input Process และ Output
Outcome ในทุกๆ องค์ประกอบคุณภาพ
4. ปรับความเข้าใจอาจารย์ บุคคลากรและผู้บริหารในสถานศึกษา ให้เข้าใจเรื่องการ
ประเมินคุณภาพภายนอกให้ชัดเจน

การพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการพัฒนาบุคคลากรมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. เพื่อให้บุคลากรได้รู้และเข้าใจ
2. เพื่อให้บุคลากรรู้เข้าใจและนาไปปฏิบัติได้
การพัฒนาบุ ค คลมีสิ่งสาคัญ เป็ น พื้น ฐานหลายเรื่อง เช่น การประเมิน ภายใน การ
ประเมินภายนอก มาตรฐาน องค์ประกอบ เกณฑ์การประเมินเป็นต้น
วิธีก ารพัฒนาบุ คลากรมีวิธีการที่กิ จกรรมการประกั นคุณ ภาพควรจัดทา คือ กระท า
กิจกรรมร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ การวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น และการแสดงภาวะผู้นา
การศึกษาและการฝึกอบรมนั้นไม่เพียงพอสาหรับการพัฒนา ต้องจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมให้การ
พัฒนาบุคลากรสมบูรณ์ขึ้นอีก
ลักษณะบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จะมีลักษณะที่พึงประสงค์ คือ
1. ทางานร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี
2. เป็นคนมีแบบแผนระเบียบและยึดถือขั้นตอนการดาเนินงานเป็นหลัก
3. การเรียนรู้ได้รวดเร็ว ตอบสนองได้ถูกต้อง
4. มีจิตร่วมและมีวิสัยทัศน์ร่วม
5. เห็นประโยชน์ส่วนรวมสาคัญกว่าส่วนตัว
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ความสาเร็จของการประเมินคุณภาพ
ความสาเร็จของการประเมินคุณ ภาพ ต้องประกอบด้วยการประเมินคุณ ภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอก ความแตกต่างของการประเมินมีหลายอย่างเช่น
1. เกณฑ์ก ารประเมินคุณภาพ เกณฑ์การประเมินที่ มีความแตกต่างกั นท าให้การ
เปรียบเทียบผลสาเร็จได้ค่อนข้างยาก การประกันคุณภาพภายในจะเห็นการประเมินคุณภาพของ
กระบวนการเป็นหลัก การประกันคุณภาพภายนอก จะเห็นการประกัน คุณภาพผลผลิต ดังนั้น
ผลสาเร็จซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน
1.1 การประเมินคุณภาพภายใน จะเห็นผลสาเร็จได้จาก
1.1.1 ทาให้ทราบคุณภาพและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
1.1.2 สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการได้ตรงจุด
1.1.3 สามารถสะท้อนคุณภาพของปั จจัย นาเข้าทราบจุดอ่อน จุดแข็งของการ
ปฏิบัติงาน
1.2 การประเมินคุณภาพภายนอก จะเห็นผลสาเร็จได้จาก
1.2.1 ทาให้ทราบคุณภาพและประสิทธิผลของผลผลิต ผลลัพธ์
1.2.2 เห็ น ความส าคั ญ ของฐานข้ อ มู ล และสามารถสะท้ อ นคุ ณ ภาพของ
กระบวนการได้
1.2.3 เปรียบเทียบ เกณฑ์ เป้าหมาย กับคุณลักษณะของผลผลิตได้
2. วิธีการประเมินคุณภาพ วิธีการประเมินคุณภาพเป็นเครื่องมือ หรือปัจจัยอันหนึ่ง
ที่จะช่วยให้ความสาเร็จของการประเมินคุณภาพเกิดขึ้นได้ และนิยมใช้วิธีแบบกัลยาณมิตร หรือ
Peer Review ซึ่งใช้ได้ทั้งการประเมินภายในและภายนอก อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผล ก็คือ การประเมิน
ตนเอง โดยร่วมกันพิจารณาภายในหน่วยงานนั้นๆ ผลสาเร็จของการใช้วิธีการประเมินคุณภาพ
คือ
2.1 สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.2 ได้ผลการเปรียบเทียบวิธีการหลายๆวิธี ระหว่างการตรวจประเมินเข้มงวดตาม
เกณฑ์กับการประเมินตนเอง
2.3 ได้ทราบพื้นฐานวิธีการประเมินและสามารถพัฒนาไปสู่วิธีการที่เหมาะสมเฉพาะ
ของตน
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3. ผลการประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพจะมีลักษณะหลายอย่างทั้งนี้ย่อม
ขึ้น อยู่กับเกณฑ์ เช่น การให้ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ 1 2 3 4 และ 5 หรือ ดี ปานกลาง
ปรับปรุง ผลสาเร็จของการประเมินคุณภาพจะเห็นได้จาก
3.1 การเปรียบเทียบผลการประเมินจากหลายๆ เกณฑ์
3.2 ผลการประเมินตามเกณฑ์สะท้อนคุณภาพเชิงลึก
3.3 คุณภาพแม้จะมองเห็นไม่ชัด แต่มีอาการหรือพฤติกรรมส่งได้
3.4 ผลการประเมินเชิงคุณภาพนี้ประกอบด้วยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

หลักการกาหนดองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ยึดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ซึ่งมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีก ารศึก ษา 2551 จากมติของที่ป ระชุม สานัก ส่งเสริมวิช าการและงานทะเบี ย นได้
กาหนดตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน จานวน 12 ตัวบ่งชี้ ภายใต้องค์ประกอบ
คุณภาพ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ

ชนิดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 2552

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1.1

มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมี
กระบวนการ
กระบวนการ พัฒนากลยุทธ์แผนดาเนินงานและมีการ
กาหนดตัวบ่งชีเ้ พื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ

1.2

ร้อยละของการบรรลุเ ป้ าหมายตามตัวบ่ งชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กาหนด

ผลผลิต

ระดับ 5

ร้อยละ 75
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ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1
มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.4
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
2.5
สั ด ส่ ว นของอาจารย์ ป ระจ าที่ มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า ต่ ออาจารย์
ประจา
2.6

สัดส่วนของอาจารย์ ประจาที่ดารงตาแหน่ง อาจารย์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.3
มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
7.4
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุ คคลเพื่อ
พัฒนา และธารงรัก ษาไว้ให้บุ คลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
7.6
ระดั บ ความส าเร็ จ ในการเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากร
ภ า ย น อ ก เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
สถาบันอุดมศึกษา
7.8
มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา
7.9
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการถ่ า ยทอดตั ว บ่ ง ชี้ แ ละ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ชนิดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 2552
กระบวนการ
ปัจจัยนาเข้า

ระดับ 5
น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปัจจัยนาเข้า

ป.เอก มากกว่า
ร้อยละ 15
ป.ตรี น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ผศ./รศ./ศ. มากกว่า
ร้อยละ 25
รศ.ขึ้นไป น้อยกว่า
ร้อยละ 10

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ
กระบวนการ

ระดับ 3
ระดับ 4

ผลผลิต

ระดับ 3

กระบวนการ

ระดับ 4

ผลผลิต

ระดับ 4

กระบวนการ

ระดับ 5
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ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)
9.3
ระดั บความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับ)

ชนิดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 2552
กระบวนการ

ระดับ 4

ผลผลิต

ระดับ 3

กาหนดเกณฑ์ก ารประเมิน ตัวบ่งชี้แบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ของ สกอ. มีคะแนน
ตั้งแต่ 1 ถึง 3 โดยมีความหมายดังนี้
1. คะแนน 1 หมายถึ ง มีการดาเนิน การตามตัวบ่ งชี้ที่ก าหนดบางส่วนและต่ากว่า
มาตรฐานที่ควรจะเป็น หรือผลการดาเนินงานต่ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น
2. คะแนน 2 หมายถึง มีการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดในระดับที่ยอมรับได้และ
ใกล้เคียงกับมาตรฐาน หรือมีผลการดาเนินงานที่ใกล้เคียงมาตรฐาน
3. คะแนน 3 หมายถึ ง มีการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดครบถ้ วนเป็น ไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด หรือมีผลการดาเนินงานที่ได้มาตรฐานในกรณีที่ยังไม่มีการดาเนินการหรือไม่
มีผลการดาเนินงานหรือผลการดาเนินงานไม่ถึงเกณฑ์การประเมินคะแนน 1 ให้ถือว่าได้คะแนน 0

การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา
1. ตัวบ่งชี้หลักเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบั ญ ญัติ ก ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 34 ก าหนดให้ค ณะกรรมการการอุดมศึก ษามีห น้าที่พิจ ารณาเสนอมาตรฐาน
การอุดมศึก ษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ และ
สอดคล้อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ คณะกรรมการอุ ดมศึ ก ษาจึงได้จัด ท ามาตรฐาน
การอุดมศึกษาขึ้น และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่
7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งถือได้ว่าเป็ น มาตรฐานการอุดมศึก ษาฉบั บ แรกของประเทศไทย
มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน ได้แก่มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้องและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
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การอุดมศึกษา จึงได้กาหนดตัวบ่งชี้หลักภายใต้มาตรฐานการอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้าน เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแต่ละแห่ง
1.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถใน
การเรีย นรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุก ต์ใ ช้ความรู้เ พื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่ างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1. บัณฑิตมีค วามรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรีย นรู้ สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
2. บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแ ลเอาใจใส่รักษาสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
1.2 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา
มี ก ารบริ ห ารจั ด การอุ ด มศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและพั น ธกิ จ ของการ
อุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทาง
วิชาการ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1. มีก ารบริหารจัดการบุ คลากรที่มีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผล มีความ
ยื ด หยุ่ น สอดคล้อ งกั บ ความต้ อ งการที่ ห ลากหลายของประเภทสถาบั น และสั งคม เพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ
2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบ
และวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
3. มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การอุดมอย่างต่อเนื่อง
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ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดาเนินงานตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจาก
ทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1. มีหลักสูต รและการเรียนการสอนที่ทัน สมัย ยื ดหยุ่นสอดคล้องกับความ
ต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมโดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เ รีย นแบบเน้น ผู้เ รีย นเป็ น สาคั ญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง
ใช้ก ารวิจัยเป็น ฐาน มีการประเมิน และใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการบริหาร
จัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอน
2. มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดน
ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพของประเภทสถาบันที่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดั บนานาชาติ ของสังคมและ
ประเทศชาติ
3. ต้องการของสังคมตามระดับความเชี่ ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ
4. มีอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
1.3 มาตรฐานด้ า นการสร้ า งและพั ฒ นาสั ง คมฐานความรู้ แ ละสั ง คมแห่ ง
การเรียนรู้ การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทางหรือหลักการ อันนาไปสู่
สังคมมาตรฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลักได้แก่
1. มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
2. มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัย แบบบูรณา
การหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง
อันนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
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2. ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและการประเมินตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา
เพื่อให้ก ารประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยว่าได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและ
ตัวบ่งชี้หลัก จึงได้จัดแบ่งตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ซึ่งถือเป็นตัวบ่งชี้ย่อยลงตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละหัวข้อ ดังปรากฏในตาราง
ตารางที่ 2 ตารางแสดงมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มาตรฐาน
1.มาตรฐานด้ า นคุ ณ ภาพ
บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนาเข้า
-

2.มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้าน
(1)
ธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานด้าน
(5)
พันธกิจของ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4,2.5,2.6,
การบริหาร
4.3, และ 5.2
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้
รวม
6
*ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ
-

(10)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1 . 1 ,
2.7,7.1,
7.2,7.4,7.8,8.1,
8.2, 9.1, และ9.2
(9)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2
2.3,2.8, 3.1,3.2,
4.1,5.1และ 6.1
(5)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2,
* 5.3.1,*5.3.2,
*5.3.3 และ 7.3
24

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต รวม
หรือผลลัพธ์
(4)
4
ตัวบ่งชี้
2.9,2.10,2.11,และ
2.12
(5)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2,
7.6,7.7,7.9
และ 9.3

16

(4)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4,
5.3,5.4, และ
5.5

18

5

13
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3. ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ในมุมมองด้านการบริหารจัดการ
เพื่อให้ก ารประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินการดาเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงินและ
ด้านบุ ค ลากร การเรีย นรู้ รวมถึ งนวัตกรรม ตัวบ่ งชี้ตามองค์ป ระกอบคุณ ภาพ 9 ด้าน จึงถู ก
กาหนดขึ้นอย่างสมดุลระหว่างมุมมองด้านต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตาราง
ตารางที่ 3 ตารางแสดงมุมมองด้านการบริหารจัดการที่สาคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้าน
ต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนาเข้า

1.ด้ า นนัก ศึ ก ษาและ (2)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวบ่งชี้ที่
2.4และ 5.2

2.ด้ า นกระบวนการ
ภายใน

3.ด้านการเงิน

-

(1)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

4.ด้ า นบุ ค ลากรการ (3)
เรียนรู้และนวัตกรรม ตัวบ่งชี้ที่
2.5,2.6 และ 7.5
รวม

6

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ
(9)
ตัวบ่งชี้ที่
2.2,2.3,3.1,
3.2,5.1 ,*5.3.1,
*5.3.2,*5.3.3
และ 9.2
(7)
ตัวบ่งชี้ที่
1.1,2.1,6.1,
7.1,7.2,7.8,และ 9.1
(2)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
และ 8.2
(6)
ตัวบ่งชี้ที่
2.7,2.8,4.1,
4.2,7.3 และ 7.4
24

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์

รวม

(8)
ตัวบ่งชี้ที่
2.9,2.10,
2.11,2.12,
5.3,5.4,5.5,
และ 7.6
(3)
ตัวบ่งชี้ที่
1.2, 7.9,
และ 9.3
-

19

(2)
ตัวบ่งชี้ที่
4.4, และ 7.7

11

13

10

3
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*ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงสรุปตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์ประกอบ

ปัจจัยนาเข้า

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
และ แผนดาเนินงาน
(3)
2. การเรียนการสอน

-

จานวนตัวบ่งชี้
กระบวนการ
ผลผลิต
(1)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

(1)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

(5)
(4)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2 . 4 , ตัวบ่ง ชี้ที่ 2.1, 2.2, ตัว บ่ง ชี้ที่ 2.9, 2.10,
2.5, และ 2.6
2.3, 2.7 และ 2.8
2.11 และ 2.12

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
-

4. การวิจัย

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม

6. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ

(1)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
(1)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

(1)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5

8. การเงินและงบประมาณ
-

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
-

รวม
*ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

6

(2)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
และ 3.2
(2)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
และ 4.2
(4)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1,
* 5.3.1,*5.3.2และ
* 5.3.3
(1)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
(5)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1, 7.2,
7.3,7.4 และ 7.8
(2)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 8.1
และ8.2
(2)
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
และ 9.2

24

(1)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
(3)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.3, 5.4
และ 5.5

รวม
2

12

2

4

8

-

1

(3)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 7.6, 7.7
และ 7.9

9

-

2

(1)
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3

3

13
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ส่วนที่ 4
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ที่ได้กาหนดมา ตั้งแต่เริ่ม
ตั้งสถาบัน และอาจปรับเปลี่ยนได้ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ควรระบุให้ชัดเจน ให้สมาชิกทุก
กลุ่มในสถาบันได้รับทราบทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ควรสอดคล้องกัน
และเป็ น แนวทางการด าเนิ น งานสนั บ สนุน ภารกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุด มศึ ก ษาตามหลั ก การ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) และ
สถาบันต้องจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันและให้สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานการประเมิน ผลการปฏิบั ติ ราชการตามคารั บ รองการปฏิบั ติร าชการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
7. หลักการอุดมศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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8. ยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัย แบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผน
ดาเนินงานและมีการกาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตาม แผนให้ครบทุก
ภารกิจ
1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
แผนด าเนิ น งานและมี ก ารก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด ความส าเร็ จ ของการ
ดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดาเนินภารกิจหลักแต่ละด้านต้องคานึงถึง
หลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ ดังนั้น ในการกาหนด
ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานของสถาบัน จึงจาเป็นต้องให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ระบุข้างต้น อีกทั้งต้องคานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของ สถาบันเป็นไป
อย่างมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีก ารก าหนดปรัช ญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุท ธ์ แผนการ
ดาเนินงานและแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องซึ่ งกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลัก
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ของสถาบัน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ (ถ้ ามี) ยุ ทธศาสตร์ของชาติใ นด้านต่าง ๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
2. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ของการดาเนินงาน ตลอดจนกาหนดเป้าหมาย (target)
ของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็น ประจา
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารระดับสถาบันและต่อที่ประชุมสภาสถาบัน
4. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์
(goal) เป้าหมาย (target) กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่าเสมอ
5. มีการนาผลการประเมินและการวิเคราะห์ในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธ์ และ
แผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
1. ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน
2. แผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจาปีของสถาบัน
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันมีกลไกการดาเนินงานเพื่อกาหนดปรัชญา
หรือปณิธาน กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจาปีของสถาบัน
4. รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธ์กับ ภารกิจ
หลักของสถาบัน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
5. รายชื่อตัวบ่งชี้และเป้ าหมายความสาเร็จ ของการดาเนินงานตามแผนทุก ภารกิ จ
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของสถาบัน
7. เอกสารหรือรายงานการประชุ มที่ แสดงให้เ ห็น ว่ า สถาบั น มี ก ารรายงานการ
ดาเนินงาน ตัวบ่งชี้นี้ต่อผู้บริหารระดับสถาบันและต่อที่ประชุมสภาสถาบัน
8. เอกสารการวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่าเสมอ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ
1. มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบัติการประจาปี ให้
สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของ
ชาติ
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของการดาเนินงาน และกาหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
4. มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์
เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตอย่างสม่าเสมอ
7. มีก ารน าผลการประเมิน และผลการวิเ คราะห์ มาปรับ ปรุ งกลยุ ท ธ์แ ละแผนการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดาเนินการ 5 - 6 ข้อแรก มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กาหนด
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานของสถาบั นอุดมศึกษา โดยประเด็นของการประเมินผล ได้แก่ ด้านมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านงาน อนุรัก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
1. เอกสารการกาหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้และผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติงานประจาปี
2.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้และความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลที่ได้รับรวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูล
2.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน
หมายเหตุ การคิดร้อยละตัวบ่งชี้นี้ คานวณมาจาก
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย x 100
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
หลักการ
การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพตามหลักสูตรที่กาหนดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เ น้นผู้เรียนเป็น สาคัญ ดังนั้น ภารกิ จดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ การ
กาหนดปั จจัย ป้อนเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและ
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย หลักการ
รวมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้ ยังต้องมี
การวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามี คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการอุดมศึกษาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
4. ร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications Framework
for Higher Education) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.4 จานวนนักศึกษาเทียบเท่าต่อจานวนอาจาย์ประจา
2.5 สัด ส่วนของอาจารย์ ป ระจ าที่มีวุฒิ ป ริญ ญาตรี ปริญ ญาโท ปริญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
2.6 สั ด ส่ ว นของอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและความ
พร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม
มีก ารประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ างสม่าเสมอ มี ก ารวางระบบและกลไกบริ ห ารหลั ก สูต รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
แนวปฏิบัติที่ดี
1. สถาบันมีระบบและกลไกในการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปิดหลักสูตรเดิมให้ สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคมส่วนรวม ทั้งนี้โดยก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณ ฑิตทุก หลัก สูตรไว้ใ นแผนการผลิต
บัณฑิตของสถาบัน
2. สถาบันมีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ให้อย่าง
น้อยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สถาบัน จัด ระบบและกลไกการพัฒนาและประกัน คุณ ภาพให้เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยคานึงถึงประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ การกาหนดทิศทางและวัตถุประสงค์
หลักสูตรการบริหารกิจการของหลักสูตรการดูแลให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา การประเมินและพัฒนา
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
และการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร
4. มีการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานหลักสูตรระดับต่างๆ ประจาทุกปี
การศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ ร้อยละของบัณฑิต
ที่ผลิตได้ตรงตามแผน ร้อยละของบัณฑิตที่ทางานตรงสาขา ทั้งนี้ เพื่อนามาปรับปรุงการบริหาร
กิจการหลักสูตรก่อนรับนักศึกษารุ่นใหม่
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบ และ
กลไกในการพัฒนาบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยคานึงถึง วิสัยทัศน์
พันธกิจ และความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการ เรียนการสอน
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2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต ภาวะการมีงานทาและการทางานตรง
สาขาของบัณฑิต
3. หลักฐานการประกันคุณ ภาพหลั กสูตร ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุน และการให้คาแนะนานักศึกษา และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร
2. มีการกาหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีก ารเตรีย มความพร้อมก่ อนการเปิ ดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลัก สูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง
4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินการทุกหลักสูตรประจาปีการศึกษา เช่น ร้อยละของ
หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ร้อยละของบัณฑิตที่ทางานตรงสาขา
5. มีการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินการหลักสูตรประจาปีการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
6. หลัก สูต รที่เปิ ดสอนทุกหลั ก สูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุก เรื่องและมี
การประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และ
ปริญญาเอก) ที่เปิดสอนมีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดาเนินการ 5 ข้อแรก มีการดาเนินการครบ 6 ข้อแรก
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพนัน้ ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะต้องคานึงถึง คือ
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะ
การเรียนการสอนทีใ่ ช้ด้วยสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนต่างๆ
อาทิ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผนอัตรากาลังและภาระงาน อาจารย์ รวมทั้งทรัพยากร
ต่างๆ ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้นี้ต้องการทราบสัดส่วนของนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารอ้างอิงที่เกีย่ วข้องกับตัวบ่งชีน้ ี้ให้ใช้ ตัวเลขจานวนอาจารย์
ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริงและตัวเลขนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า รวมทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ
โดยปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจานวนนักศึกษา เต็มเวลา
เทียบเท่าระดับปริญญาตรี
การปรับค่าดังกล่าวมีวิธกี ารดังที่ปรากฏในตารางและตัวอย่างต่อไปนี้ (ในตาราง
ดังกล่าวประกอบด้วยสองส่วนคือ ตัวปรับค่าและเกณฑ์มาตรฐานระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าในแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาตรฐานสากล1(International Standard Classification of
Education : ISCED)
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ตัวปรับค่า FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้เป็นหน่วย วัดเดียวกับ
FTES ระดับปริญญาตรี และเกณฑ์มาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีต่อจานวน
อาจารย์ประจา
สาขา

ตัวปรับค่า
(นาไปคูณกับค่า FTES
ระดับบัณฑิตศึกษา)

เกณฑ์มาตรฐานของ
FTES ระดับปริญญาตรี
ต่อจานวนอาจารย์ประจา

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1

8:1

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ

2

20 : 1

3. วิศวกรรมศาสตร์

2

20 : 1

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง

1

8:1

5. เกษตร ป่าไม้และประมง

2

20 : 1

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี
การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์

1.8

25 : 1

7. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

1.5

25 :1

8. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์

1.8

8:1

9. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

1.8

25 : 1

ตัวอย่างในการปรับค่านักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
สุขภาพ
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 X FTES ระดับ
กายภาพ
บัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ = FTES ระดับปริญญาตรี + 1.8 X FTES ระดับ
สังคมศาสตร์
บัณฑิตศึกษา)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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สาหรับเกณฑ์มาตรฐานของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีต่อจานวนอาจารย์
ประจาในระดับสถาบันให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ต่ออาจารย์ประจาสถาบัน
(เป็นเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของสถาบันโดยถ่วงน้าหนักด้วย
เกณฑ์จานวน FTES ของแต่ละสาขา)
=

(เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ต่ออาจารย์ประจาของ
กลุ่มสาขาที่ 1) x (FTES ของกลุ่มสาขาที่ 1) +
(เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ต่ออาจารย์ประจาของ
กลุ่มสาขาที่ 2) x(FTES ของกลุ่มสาขาที่ 2) +
(เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ของกลุ่มสาขาที่ ....n)
x (FTES ของกลุ่มสาขาที่...n)
ผลรวมของ FTES ทุกกลุ่มสาขาวิชาของสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

> +10% หรือ < -10 %
ของเกณฑ์มาตรฐาน

6 - 9.99 % และ -6 –
(-9.99)%
ของเกณฑ์มาตรฐาน

(-5.99) -5.99) %
ของเกณฑมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจยั เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนัน้
สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์จึงต้องมีความเหมาะสมต่อพันธกิจ
รวมทั้งหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนด้วยซึ่ง
ตัวบ่งชี้นจี้ ะแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจาที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อน
พันธกิจของสถาบัน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน (ใช้ตัวเลขจานวนอาจารย์ประจา รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ ) และเอกสารหลักฐานอ้างอิงทีเ่ กีย่ วข้อง
สูตรการคานวณ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาเอก

X 100

จานวนอาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1

คะแนน 2

X 100

คะแนน 3

วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่าง
1. วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่าง
1. วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 1 - 19 หรือ
ร้อยละ 20-29 และ
มากกว่า หรือเท่ากับ
วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 2. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับหรือ
ร้อยละ 30
20-29 แต่ วุฒิปริญญาตรี
น้อยกว่าร้อยละ 5
และ
หรือ
มากกว่าร้อยละ 5
2. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกว่า หรือ
หรือน้อยกว่าร้อยละ 5
เท่ากับร้อยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกว่า
ร้อยละ 5

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั น อุด มศึก ษาถื อเป็ นขุมปั ญ ญาของประเทศ และมีความรับ ผิดชอบที่จ ะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ ใ นสถาบั น ท าการศึก ษาวิจัย เพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใ นศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตาม
พันธกิจของสถาบัน
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
ข้อมูลพื้น ฐาน (ใช้ตัวเลขจานวนอาจารย์ป ระจารวมทั้งที่ ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ ) และเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
สูตรการคานวณ
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
X 100
จานวนอาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

และ
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง รศ. และ ศ. รวมกัน
จานวนอาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

X 100

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ 1. ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ผศ. 1. ผู้ดารงตาแหน่งระดับ
ศ. รวมกันอยู่ระหว่าง ร้อยละ 1 - 39 รศ. และ ศ.รวมกันอยู่ระหว่าง ผศ./ รศ. แล ะศ.
หรือ ผู้ดารงตาแหน่งระดับผศ. รศ. ร้อยละ40-59 และ
รวมกันมากกว่าหรือ
และศ. รวมกั น อยู่ ร ะหว่างร้อ ยละ 2. ผู้ดารงตาแหน่งระดับ รศ.
เท่ากับร้อยละ60 และ
40-59 แต่ผู้ดารงตาแหน่ง ระดับ รศ. ขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่า
2. ผู้ดารงตาแหน่งระดับ
ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 10
ร้อยละ 10
รศ. ขึ้นไปเท่ากับหรือ
หรือ
มากกว่าร้อยละ 10
1. ผู้ดารงตาแหน่งระดับ
ผศ./ รศ.และ ศ.รวมกัน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
60 และ
2. ผู้ดารงตาแหน่งระดับ รศ.
ขึ้นไปน้อยกว่า ร้อยละ 10

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทา
หน้าที่ในการกากับดูแลการทางานของสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพปัจจัยที่สถาบันอุดม
ศึกษา จะทาหน้าที่บริหารจัดการให้มีคุณภาพได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผล ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (good governance)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรอง มาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตัวบ่งชี้ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธารงรักษาไว้ใ ห้
บุคลากร มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.6 ระดั บ ความสาเร็จ ในการเปิ ดโอกาสให้บุ คคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล
ตัวบ่งชี้ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐานอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม ฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมี การ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก
การ รวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึ งข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ภายนอก องค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์ กร การกาหนดแนววิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ใน
องค์กรให้ดี ยิ่งขึ้น
แนวทางปฏิบัติที่ดี
1. สถาบั นมีก ารจัดทาแผนและก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการ
ความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของ สถาบัน
รับทราบและเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. สถาบันมีการดาเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
ตามระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง
3. สถาบัน มีระบบและกลไกในการน าเอาผลการประเมิน คุณ ภาพจากภายในและ
ภายนอกด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ของสถาบัน
4. สถาบั นมีการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์แก่สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
1. แผนงานด้ านการจัดการความรู้เ พื่อมุ่งสู่องค์ก รแห่งการเรีย นรู้ของสถาบั น และ
หลักฐานการดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ของ
สถาบั น เช่น ค าสั่ งแต่ งตั้ งหรือมอบหมายผู้รั บ ผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน /
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักด้านการจัดการความรู้ ฐานข้อมูลด้านการจัดการความรู้ หลักฐาน
การส่งเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
4. จานวนบุคลากรและหน่วยงานที่มีการนาความรู้ด้านการจัดการความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
5. จานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้
6. จานวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ของสถาบัน
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7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสาเร็ จในการจัดการความรู้ของสถาบั น
เช่น จานวนรางวัลต่าง ๆ ที่บุคลากรได้รับจากการจัดการความรู้ ประสิทธิผลของการทางานที่
เพิ่มขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีก ารดาเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสาเร็จตามเป้าหมายไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50
3. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสาเร็จตามเป้าหมายร้อยละ
100
4. มีการติดตามประเมินผลความ สาเร็จของการจัดการความรู้
5. มีการนาผลการประเมิน ไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินกา
รอย่างน้อย 4 ข้อแรก
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงรักษา
ไว้ ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถ้าสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองค์กร
มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบั ติหน้าที่ต ามภาระงานที่ก าหนด ผู้บ ริหารมีก ารมอบหมายงานให้กับ ใต้บั งคับ
บัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึง พอใจ
ในการท างาน องค์ก รมีก ารพัฒนาบุ คลากรตามสาขาวิช าชีพ และหาวิธีการที่จ ะธารงรัก ษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษาบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะห์การเข้าออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของสถาบัน)
2. มี ก ารวิ เ คราะห์ ภ าระงานและส่ ง เสริ ม พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมหรือเสนอ
ผลงาน ทางวิชาการ การศึกษาต่อ ตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและ
ความสามารถสูง ให้ประสบความสาเร็จ
3. มีการมอบหมายงานให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันและตามศั กยภาพ ความถนัด
ความสนใจของแต่ละคน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
4. มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการให้โอกาสบุคลากรทุกคนก้าวหน้าในการทางานโดยมีการ
กาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่งงาน (Career Path) ทุกสายงาน
5. มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารและสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ ดีแ ก่ บุ ค ลากร รวมทั้ ง การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทาให้บุคลากรทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข
6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การและนาผลมาใช้ในการปรับปรุง
การบริหารงาน
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ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิง เช่น
1. แผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน และหลักฐานการดาเนินงาน
ตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เช่น หลักเกณฑ์การ
รับเข้า สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เป็นต้น
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เช่น
คาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง หรื อมอบหมายผู้ รั บ ผิ ดชอบ รายงานการประชุ มของที ม งาน/คณะกรรมการ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ระบบฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากรของสถาบั น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน ข้อมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
4. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเลื่อนตาแหน่ง เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งวิชาการ
5. สถิติการเข้าออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท
6. สถิติเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบุคลากร
7. ความสาเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุง
9. รายงานผลการปฏิบั ติงานที่แสดงถึงระดับ คุณ ภาพการปฏิบั ติงาน เช่น ระดับ
ความสาเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งใน
ระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ
1. มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริห ารทรัพยากรบุ คคลที่เ ป็ น การส่งเสริมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตาแหน่ง การกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่ง
การ สนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการ
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ปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกาลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิก ารและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากร
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข
4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสาเร็จและ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
6. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ตัวบ่งชี้ 7.6 ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริก ารแบบมีส่วนร่วม หมายถึ ง การบริห ารที่สถาบั น อุดมศึก ษาเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสิน ใจทางการบริหารและการดาเนินกิ จ การของสถาบั น
ในทางตรงหรือทางอ้อม การที่สถาบันอุดมศึกษาจะมีระบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนั้น พิจารณาจากการที่สถาบันมีระบบการทางานที่เป็นไปตามหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ที่มีการประยุกต์ใช้ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้
1. มีการเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใสในภารกิจที่หน่วยงานดาเนินการโดยมีช่องทางใน
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และประชาชน
2. มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ รั บ บริ ก ารและประชาชนเกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของ
สถาบันอุดมศึกษาอย่างสม่าเสมอ
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3. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้นับ บริก ารและผู้ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการ
ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของสถาบัน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
4. มีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วม
ในกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อร่วม
กาหนดทิศ ทางนโยบายของสถาบั น อุดมศึก ษา การตัดสิน ใจเกี่ ย วกับ นโยบายสาธารณะที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ โดยได้มีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เป็น
รูปธรรมให้ภาคประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การดาเนินงานและผลสาเร็จในการทางานของสถาบันอุดมศึกษา
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
1. หลักฐานการดาเนินงานในเรื่องการเปิดเผยข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสอย่าง
น้อย 5 ช่องทาง จากเอกสารตีพิมพ์ แผ่นพับ จดหมายข่าว ประกาศ เว็บไซน์ การโฆษณา โลโก้
การจัดนิทรรศการ การแถลงข่าว
2. หลักฐานการมีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
ตู้รับ ฟังความคิด เห็น ศู นย์ ข้อมูล ห้องสมุ ด หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ตู้ ปณ. เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียน การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เว็บไซน์ เว็บบอร์ด
3. หลักฐานการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้
- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการรับฟัง
ความคิดเห็น
- มีผลสรุปจากระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
มีบันทึกข้อความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆ ที่
แสดงว่ามีการนาเสนอผลจากการับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปกาหนดแนวทางหรือแผนการ
บริหารงาน
4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ดังนี้
- คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชนรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรหรือบุคคลที่เป็น
ที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของที่ปรึกษาภาคประชาชน
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- การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆ ระหว่างสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน
5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดย
มีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
- ช่องทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามการตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่
กาหนดไว้อย่างชัดเจน
-กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรอเรื่องที่มีการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน
-รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ
1. มีการเปิด เผยข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่ างๆ อาทิ
เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซน์ นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้
กันโดยทั่วอย่างน้อย 3 ช่องทาง
3. มีการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่
4. รับผิดชอบและมีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
5. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6. มีกระวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อแรก มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร ปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ องค์กรจะ
เกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจาก การไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ตาม ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ควรมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่ รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน
2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ควรประกอบด้วยความเสี่ยงที่ครอบคลุมใน ด้าน
ต่างๆ ดังนี้
ความเสี่ยงด้านงบการเงินและงบประมาณ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านนโยบาย
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของ
โอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่า เพื่อกาหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่ ส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายองค์กรได้ง่ายขึ้น
4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใช้แนวคิดของ 4 T เข้ามา
ช่วย คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุด
หรือหลีกเลี่ยง
5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบได้
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ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
1. แผนงานด้านการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
และหลักฐานการดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา ของ
สถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การน าระบบบริ ห ารความเสี่ ย งมาใช้ ใ น
กระบวนการบริหารการศึกษา เช่น คาสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุม
ของ ทีมงาน / คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พร้อมเป้าหมายของสถาบัน
4. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ สูงสุด
ของสถาบัน รายงานการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัย เสี่ยง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียด
การดาเนินงานตามแผน รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และผลการดาเนินงาน
ตาม แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานของสถาบัน
เอกสาร การประเมินผลการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตั วแทนที่รับผิด ชอบพันธกิ จหลักของสถาบัน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน โดย
ผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลาดับความสาคัญของ ปัจจัย
เสี่ยง
3. มีการจัด ทาแผนบริห ารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกาหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความ
เสี่ยง และการดาเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4. มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกาหนด
แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงแผนบริห ารความเสี่ย งโดยได้รับ ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร สูงสุดของสถาบัน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

66
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2
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มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อแรก มีการดาเนินการครบทุกข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับ ความส าเร็จของการถ่า ยทอดตัวบ่ง ชี้และเป้ า หมายของระดั บ
องค์กรสู่ระดับบุคคล
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ ของการถ่ ายทอดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุ คคล
หมายถึง ความสาเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบประเมินผลการดาเนินงานภายใน โดย
จะต้องจัด ให้มีระบบในการถ่ ายทอดเป้าประสงค์ ตัวบ่ งชี้ ตามพัน ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ของ
สถาบั น อุด มศึ ก ษาไปยั งหน่วยงานที่รับ ผิดชอบ ก าหนดเป็ น ตัวบ่ งชี้ของการดาเนิน งานและ
เป้าหมายใน ระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มี
การติดตามและ ประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
1. หลักฐานที่แสดงว่าสถาบันได้จัดทาแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลและ
แผนงานการประเมินผลภายในสถาบันอุดมศึกษา
2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์
3. หลักฐานแสดงการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า
4. หลักฐานแสดงถึงการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายและการจัดทาคารับรองระหว่าง
ผู้บริหารระดับสถาบันกับผู้บริหารระดับคณะ
5. หลักฐานที่แสดงให้เ ห็น ถึงระบบการติดตามผลการดาเนิน งานตามตัวบ่ งชี้และ
เป้าหมาย
6. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กาหนด
ไว้ได้ครบถ้วนและสม่าเสมอ
7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
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8. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดาเนินงานและมีผลคะแนน
ที่ได้จากการประเมินผลการดาเนินงานดังกล่าว
9. หลัก ฐานที่ แสดงถึ งหลัก เกณฑ์และวิธีก ารจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีก ารน าผลการ
ประเมินผลการดาเนินงานมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
4. มีการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยกาหนด
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะ
หรือเทียบเท่า
6. มีระบบในการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคารับรองของ
ผู้บริหารระดับต่าง ๆ
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคารับรอง
8. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานของผู้ บริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการ
สร้างแรงจูงใจ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดาเนินการ 5 - 7 ข้อแรก มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติ แหล่ง
เงินทุนของสถาบันการศึกษาได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถานศึกษาของรัฐ ) และเงิน
รายได้เช่น ค่าเล่าเรียนของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
ผู้บริหารสถาบันการศึ กษาจะต้ องท าความเข้ าใจกับ การวิเคราะห์ท างการเงิน เช่น ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดต่อ จานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันอุดมศึกษาใช้
สาหรับการผลิต บัณฑิตต่อหัว จาแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันการศึกษาภาย
หลังจากหัก งบดาเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย
ร้อยละของ งบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะ
เป็นการแสดง ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถานศึกษาที่เน้นถึงความโปร่งใส
ความถูกต้อง ใช้เม็ด เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาประจาปี
3. มาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
5. มาตรฐานการประเมิน ผลการปฏิบั ติ ราชการตามคารั บ รองการปฏิบั ติร าชการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
6. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
7. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
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ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
8.1 มี ร ะบบและกลไกในการจั ด สรร การวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบัน อุด มศึ ก ษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงิน อย่ างมีประสิทธิภาพ
จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการ ดาเนินงาน โดย
พิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุ น ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าบารุงการศึกษา
รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่สถาบันได้รับมีการนาเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูล
ทางการเงิน แยกค่ าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น ระบบ
ครบทุกพันธกิจ มีการนาระบบโปรแกรมสามมิติด้านการเงินมาใช้รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงิน
อย่าง มีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องสามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งด้าน
การเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนา
บุคลากร เช่น ค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการวิจัย ค่าใช้จ่ายของสถาบันในการบริการวิชาการวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการ
อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ สินทรัพย์ถาวรต่อ
นักศึกษา งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษา ระดับความสาเร็จของ
การประหยัดงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่
ประหยัดได้ ร้อยละเงินเหลือจ่าย สุทธิต่องบประมาณดาเนินการ และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตราย
หลักสูตร
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แนวทางปฏิบัติที่ดี
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันใน
ทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งส่งเสริมยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินวิธีการที่
ได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาและ
สามารถนาข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานนามาใช้ในการบริหาร และการตัดสินใจ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของสถาบันสามารถปิด
งบบัญชีได้อย่างน้อยทุก 6 เดือน และเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจในภาพรวมของ
องค์กร รวมทั้งการนาเสนอรายงานฐานะทางการเงินให้สภาสถาบันทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. รายงานทางการเงิน สามารถบ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้านที่แสดงถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการของสถาบัน
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจ ติดตาม การใช้เงินของทุก
หน่วยงานย่อยให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานย่อย รวมทั้งเสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกให้คณะผู้บริหารของสถาบัน
7. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญกับรายงานทางการเงิน และข้อเสนอแนะของของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นๆจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
1. แผนยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบัน
2. งบประมาณประจาปี ของสถาบัน
3. แหล่งของงบประมาณรายได้ จากแหล่งต่างๆ
4. การจัดสรร งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ให้กับหน่วยงาน
5. วิธีการใช้เงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใช้เงินของหน่วยงาน
6. ผลจากการจัดทาระบบบัญชีสามมิติของสถาบัน
7. ฐานข้อมูลทางการเงินของสถาบัน
8. รายงานทางการเงินของสถาบัน และการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ ตัดสินใจ
9. การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา ต้นทุนผลผลิต
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10. รายงานฐานะทางการเงินต่อสภาสถาบัน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ
1. มีแผนกลยุท ธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกั บยุ ท ธศาสตร์ของสถาบัน ให้เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดาเนินการ 5 - 6 ข้อแรก มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพ การ
พัฒนาคุณภาพของสถาบัน โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่
เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และมี
กระบวนการจั ด การความรู้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะ ของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหาร
การศึกษา
9.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ภารกิ จ ของสถาบั น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องสร้างระบบและกลไกใน
การ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันให้เป็ นไปตามนโยบาย
เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและโดยหน่วยงานต้นสังกัด
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ตลอดจนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชน
ให้มั่นใจว่าสถาบัน สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวปฏิบัติที่ดี
1. สถาบันจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2. มีการกาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบัน
โดยตั วบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นต้ องครอบคลุมปั จจัย ที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน ทั้งปัจ จัยน าเข้า
กระบวนการและผลผลิต ตลอดจนเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหน่วยงาน
ต่าง ๆ
3. มี ก ารด าเนิน การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ สมบู รณ์ ทั้งการตรวจติดตามการ
ดาเนินงาน การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ
ฐานข้อมูล และมีการส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
1. แผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันและหลักฐานการดาเนินงาน
ตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากสภาสถาบันและ ผู้บริหารทุก
ระดับ
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานด้านการประกันคุณภาพของ
สถาบัน ตั้งแต่การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เช่น คาสั่งแต่งตั้ง
หรือมอบหมายหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ คู่มือการประกันคุณภาพของสถาบัน ฐานข้อมูลที่ใช้ใน
การประกันคุณภาพ หลักฐานการส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาคม ข้อมูล
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หรือ หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน กระบวนการจัดการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
ของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกั นคุณภาพการศึก ษาภายในที่เหมาะสมกับ ระดับ การ
พัฒนาของสถาบัน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับ นโยบายและผู้บ ริห ารสูงสุด ของสถาบั น ภายใต้ก ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายใน และ
ภายนอกสถาบัน
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณ ภาพการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจา (อย่างน้อย 3 ปีนับรวมปีที่มีการ
ติดตาม)
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้
ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่งเสริม การสร้างเครือข่ ายด้า นการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาระหว่า ง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
มีการดาเนินการไม่ครบ
4 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดาเนินการ 4 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดาเนินการอย่างน้อย
5 ข้อแรก
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการ ดาเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่ก าหนดขึ้น ทั้งในระดับสถาบั นและ
หน่วยงานย่อย ตลอดจนถึงในองค์การนักศึกษา ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนมีการนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีก ารแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ด้านการประกั น คุณ ภาพระหว่างบุ คคลและหน่วยงาน
ตลอดจนมีนวัตกรรม หรือมีแบบอย่างที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน
1. รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบันทุกระดับ
2. รายงานผลการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในต่ อหน่วยงานที่ เ กี่ ย วข้องและ
สาธารณชน
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันพัฒนาขึ้น หรือการ
ปฏิบัติ ที่เ ป็น เลิศ หรือการเป็น แหล่งอ้างอิงของหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือ
มูลค่าเพิ่ม (value added) จากการประกันคุณภาพภายใน
5. รายงานผลการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในที่มีต่อการพัฒนาสถาบั น และ
บุคลากร
6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตคุณภาพ
งานวิจัย ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ และสถาบันอย่างต่อเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ พัฒนาการ
ของสถาบัน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

76
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กาหนด
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ใ นการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง
5. มีนวัตกรรมด้ านการประกั นคุณ ภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดท าแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
มีการดาเนินการไม่ครบ
3 ข้อแรก

2 คะแนน
3 คะแนน
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก มีการดาเนินการอย่างน้อย
4 ข้อแรก
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ส่วนที่ 5
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสาหรับตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินกระบวนการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(2550) ได้จัดทาแนวทางแนวทางการพัฒนา
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ สาหรับให้หน่วยงานต่างๆ ได้นาไปศึกษา และปฏิบัติ โดยปรับให้เหมาะสม
กับภารกิจ และบริบทของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าวประกอบด้วยสาระสาคัญ
2 ประการ คื อ เรื่องที่ค วรพิจ ารณาในการพัฒนาคุณ ภาพในแต่ละตัวบ่ งชี้ และตัวอย่ างแนว
ทางการพั ฒ นาส าหรั บ ตั ว บ่ ง ชี้ นั้ น ๆ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ได้ เ ห็น แนวปฏิบั ติที่ชัดเจน เป็ น รูป ธรรม และน าไปสู่ก ารเทียบเคีย งมาตรฐาน
(Benchmarking) ด้านกระบวนการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงขอ
นาเสนอตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินกระบวนการ เฉพาะตัวบ่งชี้
การประเมินภายใน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (9 องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ )
เพื่อให้ ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัวบ่งชี้หลักเพื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
เรื่องที่ควรพิจารณา
1. การกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
1.1 หากสถาบั น มี การกาหนดปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านอยู่ แ ล้ ว ตั้ ง แต่
เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่า ปรัชญาหรือปณิธานยังเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันของสถาบันหรือไม่ หากยังเหมาะสมอยู่ ต้อง
ดาเนิน การให้ แน่ ใ จว่ า สมาชิ กในองค์ การและผู้ มี ส่ว นเกี่ยวข้อ งได้
รับทราบทั่วกัน
1.2 หากต้ องมี การปรับ แก้ ปรั ช ญาหรื อปณิธ านของสถาบั นตาม
สภาพการณ์ ที่ เ ปลี่ยนไป ควรเป็น การกาหนดร่ วมกั น ทั้ งผู้ บ ริ ห าร
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนาไปสู่
ความร่ว มมือร่ว มใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้ บรรลุผลตามปรั ชญาหรื อ
ปณิธาน ที่ได้ร่วมกันกาหนด
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2. ความสอดคล้องของปรัชญาหรือ ปณิธาน
และกลยุ ท ธ์ กั บ ภารกิ จ หลั ก ของสถาบั น
หลั กการอุ ดมศึ กษาและมาตรฐานต่ า งๆที่
เกี่ยวข้อง

3. การพัฒนากลยุทธ์

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
2.1 ศึกษาภารกิจหลั กของสถาบันอุดมศึกษา หลักการอุดมศึกษา
ซึ่ ง ได้ แ ก่ ความเป็ น เลิ ศทางวิ ช าการ (academic excellence)
เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) และความเป็นอิสระใน
การบริ ห ารจั ดการ (autonomous) วิ เ คราะห์ ม าตรฐานต่ า ง ๆ ที่
เกี่ ยวข้ อ ง ซึ่ ง อาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลง ได้ แ ก่ มาตรฐานการศึ กษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ และแผนชาติ อื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และจุดเน้นในการพัฒนาในช่วงเวลานั้น ๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์
ด้านต่าง ๆ ของชาติ
2.2 ในการกาหนดปรัช ญาหรือ ปณิ ธ าน ตลอดจนการพัฒ นากล
ยุ ท ธ์ ต้อ งให้ สอดคล้ อ งกั บ หลั กการและมาตรฐานต่ า ง ๆ ที่ ศึกษา
และวิเคราะห์ในข้อ 2.1 โดยทาตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญา
หรือปณิธาน และกลยุทธ์สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ
ในประเด็นใด อย่า งไร หากมี ประเด็น ที่ไ ม่สอดคล้ องควรพิจารณา
ปรับแก้ให้สอดคล้อง
3.1 มี การจั ดตั้ ง คณะกรรมการจั ดท ากลยุ ท ธ์ (strategy) เพื่ อ น า
สถาบั น ไปสู่ ค วามส าเร็ จ ที่ พึ ง ประสงค์ ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์
(vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์
(objective) คณะกรรมการได้วิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน
(weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threats) เพื่อ
น ามาสู่ การก าหนดกลยุ ท ธ์ ที่ ชั ดเจนและครอบคลุ ม ทุ กภารกิ จ
ของสถาบัน อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.2 เมื่อได้กลยุทธ์แล้ว คณะกรรมการนากลยุทธ์มาจัดทาเป็นแผน
ดาเนิ น การในทุ ก ระดั บ โดยความร่ ว มมื อ และเข้ า ใจร่ ว มกั น ของ
บุ คลากรทุ กกลุ่ ม ทั้ ง ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ให้ มี
แนวทางชัดเจนว่าสถาบันจะพัฒนาไปอย่ างไรตามช่ว งเวลาต่าง ๆ
คณะวิ ช าและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของสถาบั น จะร่ ว มกั น รั บ ผิ ดชอบ
อย่างไร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

75
เรื่องที่ควรพิจารณา
4. การจัดทาแผนดาเนินงาน

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
4.1 คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันจัดทาแผนดาเนินงาน
ต้อ งมี ความชั ดเจนว่ าจะท าอะไร เมื่อ ใด โดยใคร ใช้ง บประมาณ
เท่าใด และกาหนดตัวบ่งชี้หลัก (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target)
ที่จะใช้วัดความสาเร็จของ การดาเนินงานในแต่ระยะเวลา
4.2 คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินงานตามแผนโดยมีระบบ
การติดตามการดาเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากไม่ เป็ น
ไปตามแผนจะดาเนินการแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานอย่างไร
4.3 เมื่ อ ครบรอบปี ใ ห้ มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานว่ า ได้
ด าเนิ น งานครบถ้ ว นตามแผนหรื อ ไม่ โดยให้ พิ จ ารณาผลการ
ดาเนิ น งานย้ อ นหลั ง อย่ า งน้ อ ย 3 ปี ว่ า การด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมา
สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ รวมทั้ ง ทบทวนว่ า กลยุ ท ธ์ ยัง เหมาะสมกั บ
สภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บั น หรื อ ไม่ หากไม่ เ หมาะสมก็ ต้อ งพิ จ ารณา
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่อไป
4.4 ให้มีการพิจารณาทบทวนและหากจาเป็นก็ปรับปรุงตัวบ่งชี้หลัก
รวมทั้ ง เป้ า หมายของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ใ ห้ เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น ในการวั ด
ความสาเร็จของผลการดาเนินงาน
4.5 ให้ มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานในแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ โดย
เปรี ยบเทียบกั บเป้ าหมายอย่ างน้อยปีละ 2 ครั้ง ต่ อที่ ประชุม ของ
ผู้บริหารระดับสถาบันและต่อที่ประชุมสภาสถาบัน

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
เรื่องที่ควรพิจารณา
ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
1. การก าหนดหลั ก สู ต รที่ จ ะเปิ ด และ 1.1 มีการสารวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิตในหลักสูตร
ปิดสอน
สาขาวิชาต่าง ๆ และวิเคราะห์ความพร้อม ในการเปิดหลักสูตรของ
สถาบันก่อนนาไปกาหนดเป็นเป้าหมายในแผนการผลิตบัณฑิต
1.2 มีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งด้า นห้องสมุด ระบบสารสนเทศ ศูน ย์การเรียนรู้ หรื อ
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารศึ กษาอื่ น ๆ ก่ อ นการจั ด การเรี ย นการสอนใน
หลั กสู ต รที่ เ ปิ ด ใหม่ ใ ห้ อย่ า งน้ อ ยเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
2. การก าหนดทิ ศ ทางและวั ต ถุ ป ระสงค์ 2.1 มี ปรั ชญาหรือ วัตถุป ระสงค์ ตลอดจนทักษะและคุ ณลั กษณะ
ของหลักสูตร
บัณฑิ ตที่ พึ ง ประสงค์ ข องหลั กสู ตรที่ สอดคล้ อ ง กั บวิ สัยทั ศน์ แ ละ
พันธกิจของคณะหรือสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและความต้องการของสังคมส่วนรวม
2.2 ปรัชญา วัตถุประสงค์ ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบัณฑิต
ในข้อ 2.1 ได้ถูกนาไปสะท้อนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรอย่า ง
ครบถ้วน
2.3 จัดทาแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของ
นั ก ศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค์ ทั ก ษะและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
3. การบริหารกิจการของหลักสูตร
3.1 จั ดท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนการผลิ ตบั ณฑิ ต
เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อ ง
ทุกปีการศึกษา
3.2 วิ เ คราะห์ ผลการดาเนิ น งานแต่ ละปี แ ละน ามาปรั บ ปรุ ง การ
บริหารหลักสูตรก่อนรับนักศึกษา.รุ่นใหม่
4. การประเมินและพัฒนาหลักสูตร
4.1 มีการกาหนดระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ ดังนี้
1) มีการติดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานของหลักสูตรโดย
ใช้ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม เช่น อัตราการได้งานของบัณฑิต ร้ อยละของ
บัณฑิ ตที่ ท างานตรงสาขา ความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ บั ณฑิ ต อั ตรา
เงินเดือนเริ่มต้น
2) มี การวิ เ คราะห์ จุ ดอ่ อ นที่ ควรต้ อ งปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ขของ
หลักสูตร
3) มี การปรับ ปรุง หลักสู ตรอย่า งน้อ ยทุกรอบระยะเวลาของการ
ผลิตบัณฑิตหนึ่งรุ่น
5. การบริหารทรัพยากรประกอบ
5.1 สารวจความต้องการทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
จัดเก็บข้อมูลที่สารวจในแต่ละปี อย่างเป็นระบบ
5.2 กากับและตรวจสอบให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร
ที่ได้รับ
6. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้อ ง
กับพันธกิจและแผนการดาเนินงานของหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
เรื่องที่ควรพิจารณา
1. ระบบการพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้

2. กลไกที่จะทาให้สัมฤทธิผล

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
1.1 มี ระบบในการให้ความรู้และทั กษะด้า นการจั ดการความรู้แ ก่
บุคลากรทุกคน
1.2 มี ระบบส่ง เสริม ให้ บุคลากรทุกระดับ มี ส่ว นร่ วมและมี การใช้
กระบวนการจั ดการความรู้ ใ นการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของ
สถาบัน
1.3 มี ระบบในการน าผลการประเมิ น คุ ณภาพจากภายในและ
ภายนอก ด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไก
การจัดการความรู้ของสถาบัน
1.4 มี ระบบการนาองค์ ความรู้ และนวัตกรรมที่ ได้ จากการจัดการ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม
2.1 มีกลไกในการให้ความรู้ และทักษะด้า นการจัดการความรู้แ ก่
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เช่ น มี ค ณะกรรมการหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
มีงบประมาณที่ชัดเจน
2.2 มีกลไกสร้างชุม ชนนักปฏิบัติในการจัดการความรู้ ให้ที่มีการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.3 มี ก ลไกการน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพจากภายในและ
ภายนอกด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไก
การจัดการความรู้ของสถาบัน
2.4 มีกลไกในการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม
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เรื่องที่ควรพิจารณา
3. กิจกรรมที่ควรดาเนินการ

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
3.1 มีเป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนในการจัดการความรู้
3.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้
3.3 มีการดาเนินการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จาก
การจัดการความรู้
3.4 มี ก ารเผยแพร่ น วั ต กรรมด้ า นการจั ด การความรู้ อย่ า ง
สม่ าเสมอ เช่น การจัดประชุ มสั ม มนา การจั ดพิม พ์ เป็น วารสาร
ทั้ง นี้ เพื่ อ การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และยกย่ อ ง ให้ เ กี ยรติ แ ก่ ผู้เ ป็ น
เจ้าของนวัตกรรม
3.5 มี ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ แ ละเครื อ ข่ า ยด้ า นการจั ด การความรู้ ทั้ ง
ระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน
3.6 มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน
3.7 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรู้ในองค์กร

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงรักษา
ไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เรื่องที่ควรพิจารณา
1. ระบบ และกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
1.1 มีการสรรหา คั ดเลื อกบุ คลากรอย่า งเป็ นระบบ เป็ น ไปอย่ า ง
โปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
1.2 มีการจัดทาการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกาหนดให้มี
ค าอ ธิ บ ายลั ก ษ ณะ ง าน (job description) ก ารระ บุ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (job specification) การประเมินผลการ
ป
ฏิ
บั
ติ
(job evaluation) ที่เป็นรูปแบบชัดเจน มีการกาหนดเส้นทางเดิน
ของตาแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์
ปริมาณการ เข้า – ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณา หา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล
1.3 จั ดท าระบบด้ า นการพั ฒ นาบุ คลากรทุ กกลุ่ ม โดยการจั ดท า
แผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อให้
มีบุคลากรที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่สถาบันการศึกษาได้กาหนด
ไว้ โดยเฉพาะการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการขอผลงานทาง
วิชาการ ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
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เรื่องที่ควรพิจารณา
ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
2. การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากรที่ มี 2.1 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์
ศักยภาพสูง
เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพ
ในการขอรั บ รางวั ล ในด้ า นต่ า ง ๆ อาทิ ด้ า นงานเอกสาร/งาน
ธุ ร การ ยกย่ อ งให้ เ กี ย รติ ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล โดยวิ ธี ต่ า งๆ เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
การจั ด บรรยากาศพิ เ ศษเพื่ อ เป็ น เกี ย รติ การพิ จ ารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษจัดระบบพี่เลี้ยงให้ผู้มีประสบการณ์ได้รับ
รางวัลช่วยเหลือสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ
3. การธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
3.1 มีการหา training needs ของบุคลากร ทั้งในสายอาจารย์และ
คุณภาพและประสิทธิภาพ
สายสนับสนุน ให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษา
กาหนด และสามารถน าความรู้ที่ ได้ รับมาพั ฒ นางานของตนให้ มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินได้
3.2 มี กิจ กรรมที่ ก่อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาร่ ว มกั น ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญชา
ส่วนใหญ่ไ ด้มีโ อกาสแสดงความคิดเห็ น และได้ ร่ว มมือ กัน ทางาน
มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารหลายช่ อ งทางระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้ใต้บังคับบั ญชา และระหว่างผู้ ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทาให้
เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน
3.3 มีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานทุกกลุ่ม ทุกระดับ
อย่ า งเป็น ระบบ มี การนาผลการประเมิน ความพึง พอใจเสนอต่ อ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และมี แ นวทางในการพั ฒ นาให้ บุ ค ลากรใน
องค์การมีความพึงพอใจ ที่เพิ่มขึ้น
3.4 สร้ า งบรรยากาศของสถานที่ ท างานให้ น่ า อยู่ ตั้ ง แ ต่
สภาพแวดล้ อ ม บรรยากาศของการท างาน การให้ ส วั ส ดิ ก าร
พนั ก งาน การดู แ ลบุ ค ลากรในองค์ ก ารทุ ก คนอย่ า งเสมอภาค
ทัดเทียมกัน สร้างบรรยากาศของความสุขในการทางาน ให้ดียิ่งขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
เรื่องที่ควรพิจารณา
1. คณะกรรมการหรือคณะทางาน

2. การกาหนดปัจจัยเสี่ยง

3. การสร้างแผนการจัดการความเสี่ยง

4. การสรุปผลและบูรณาการ

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
1.1 ตั้ งคณะกรรมการฯ หรื อคณะท างานโดยมีผู้บ ริห ารระดับ สู ง
และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน
1.2 ระบุรายละเอียดของการทางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางใน
การดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน กาหนดระยะเวลา
ให้ มี ก ารประชุ ม ของคณะกรรมการหรื อ คณะท างานฯ อย่ า ง
สม่าเสมอ
2.1 วิเ คราะห์แ ละระบุปั จจัยเสี่ยงที่ส่ง ผลกระทบหรื อ สร้างความ
เสียหาย หรื อความล้ม เหลวหรือ ลดโอกาสที่จ ะบรรลุเป้ าหมายใน
การบริหารการศึกษา
2.2 จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของ
โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง
2.3 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้อง
กาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้ กับ บุ คลากรในสถาบั น และดาเนิ น การแก้ ไ ข ลด หรื อ ป้ อ งกั น
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ
3.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take
การยอมรั บ ความเสี่ ยง Treat การลดหรื อ ควบคุ ม ความเสี่ ย ง
Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุด
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กร
จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น
ชื่ อ เสี ยง การฟ้ อ งร้ อ งจากการไม่ ป ฏิ บั ติต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)
4.1 ดาเนิน การตามแผนฯ รายงานความก้า วหน้า หรือ ความแล้ ว
เสร็จของการดาเนินการตามแผน
4.2 สรุ ป ผลการดาเนิ น งานและประเมิ น ผลความสาเร็ จ ของการ
ด าเนิ น งาน ปั ญ หาอุ ป สรรคแล ะแนวทางการแก้ ไ ข พร้ อ ม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่องที่ควรพิจารณา
1. มีระบบ และกลไกในการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงิน การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย

2. การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณ

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
1.1 มีการจัดทาระบบทางการเงิน โดยเริ่มจากการจัดทาแผนกล
ยุทธ์สถาบันเพื่อต้องการทราบว่าสถาบันมีทิศทางการพัฒนาไปใน
ทิศทางใด มีการกาหนดภารกิจและจัดสรรงบประมาณภารกิจหลัก
ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งจุดเน้นของสถาบัน มีการจัดทาแผนงบประมาณ
(สถาบันอุดมศึ กษาของรัฐ ) แผนการจัดหาเงินจากแหล่งเงินต่างๆ
และแผนการใช้เงินให้สอดคล้องกัน
1.2 มี การจัดหาทรัพ ยากรทางการเงิน อย่า งเพียงพอ สาหรับ การ
บริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เ ป็นไปตามเป้าหมาย และมี
แผนใช้ เ งิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ จะท าให้ ร ายได้ รายจ่ า ย
เป็นไปอย่างเหมาะสม
1.3 มีระบบฐานข้ อ มูลทางการเงิ นที่ เ พี ยงพอ ทั นสมั ย ครบถ้ ว น
สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ทุกระดับของสถาบัน
ได้ ฐานข้อมูลทางการเงินเป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ และ
นาข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
2.1 มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก
6 เดื อ น ปี ล ะ 2 ครั้ ง เพื่ อ จะได้ รู้ ถึ ง สถานะของเงิ น รายได้ หั ก
ค่าใช้จ่า ยแล้ วสถานศึกษามีง บประมาณเหลือ เพี ยงพอ ที่ จะใช้ใ น
กิ จ กรรมของสถาบั น ในช่ ว งถั ดไปและรายงานทางการเงิ น เป็ น
รายงานที่แจ้งให้ผู้บริหาร ได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และ
ได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการทางานอย่างไรบ้าง
2.2 มี ห น่ ว ยตรวจสอบภายในของสถาบั น ที่ มี ห น้ า ที่ ตรวจสอบ
ติดตาม การใช้เ งิน ของหน่ว ยงานในสถาบั นให้ถูกต้ อง เป็น ระบบ
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับหน่วยปฏิบัติ
2.3 ผู้บริหารระดับสูง จะต้องติดตามผลการใช้เงินจากรายงานทาง
การเงิน ให้เ ป็น ไปตามเป้า หมาย ต้อ งติ ดตาม ตรวจสอบ และหา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
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3. มีการรายงานทางการเงินให้
ผู้บริหารและสภาสถาบัน

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
3.1 มีการนารายงานทางการเงิ นเสนอผู้บ ริห ารของสถาบั น และ
สภาสถาบัน
3.2 ผู้บริหารนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปเป็นข้อมูลในการ
วางแผน และการตัดสินใจ
3.3 สถาบันมีการนาข้อมูลทางการเงินไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ
และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ตลอดจนความมั่นคงขององค์การ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 9.1 มี ร ะบบ และกลไกการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
เรื่องที่ควรพิจารณา
1. ระบบประกันคุณภาพ

2. กลไกการประกันคุณภาพ

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
1.1 สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสม
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็น ระบบประกันคุณภาพที่
ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่
สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกั น คุ ณ ภาพที่ น ามาใช้ ต้ อ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริ หารการศึกษาที่ ดาเนิน การเป็ นประจา โดยเริ่ม จาก
การวางแผน การดาเนินการตามแผนการตรวจสอบประเมินและการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา เพื่ อ ให้ การดาเนิ น ภารกิ จ บรรลุ เ ป้ า ประสงค์ แ ละ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันต้อง
ให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
2.2 มีห น่ว ยงานหรื อคณะกรรมการรับ ผิดชอบการจัดระบบประกั น
คุณภาพ พร้อ มทั้ง กาหนดมาตรฐาน ตัว บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิ น
คุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มี กลไกการเชื่ อ มโยงการปฏิ บั ติง านตั้ ง แต่ ระดั บ บุ คคล ระดั บ
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะถึงระดับสถาบันเพื่อให้ได้คุณภาพ
ตามที่กาหนด
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงาน
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ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
2.5 มี กลไกการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น และกระตุ้น ให้เ กิ ดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพ 3.1 การก าหนดมาตรฐานที่ ใ ช้ เ ป็ น กรอบในการดาเนิ น งานต้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาตลอดจนมาตรฐานและ
กฎเกณฑ์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง เช่ น กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายนอกโดย
หน่วยงานต่าง ๆ
3.2 ตั วบ่ งชี้ ที่ พัฒ นาขึ้น ต้อ งสามารถชี้วั ดคุ ณลั กษณะที่ พึง ประสงค์
ตามมาตรฐานที่กาหนดได้ทั้งหมดและต้องครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพครบถ้วนทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กากับแต่ละตัวบ่งชี้ต้องสามารถวัด
ระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่ง ชี้นั้น ๆ และที่สาคั ญต้องเป็ น
เกณฑ์ที่นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อการประกั น 4.1 จั ดให้มีระบบฐานข้ อมูลและสารสนเทศที่สนับ สนุน การประกั น
คุณภาพ
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้องและสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล
ภาควิชา คณะและสถาบัน
4.2 ระบบฐานข้อมูลข้างต้นเป็นระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลหลักของสถาบัน ซึ่งสามารถนามาใช้เพื่อการวางแผน การ
ปฏิบัติงานประจา การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงเพื่อการปรับปรุง
พัฒนา
5. การจั ด การความรู้ ด้ า นการประกั น 5.1 มีการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ แก่คณาจารย์
คุณภาพ
และบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
5.2 ส่ งเสริ ม กระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ใ นการดาเนิ นการด้ า น
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ
5.3 จั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ น วั ต กรรมอย่ า งสม่ าเสมอ เช่ น จั ด
ประชุ ม สั ม มนา จั ดพิ ม พ์ ว ารสาร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และยกย่ อ งเจ้ า ของ
นวัตกรรม
5.4 ส่ งเสริม การสร้า งเครือ ข่ายด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
การประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
การรับรองคุณภาพและการประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและได้ผลผลิตมี คุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์
ดัชนี หมายถึง สารสนเทศเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลข ข้อความ
องค์ประกอบ หรือตัวแปร ที่บ่งชี้ถึงการปฏิบัติงานของคนในสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ของผลผลิตของสถานศึกษา
เกณฑ์ หมายถึง ระดับคุณภาพของพฤติกรรม ผลงาน หรือคุณลักษณะ ที่ต้องการวัดผล
ปรัชญา หมายถึง ผลรวมของระบบความคิดที่ได้ไตร่ตรอง และวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความ
เป็นสถาบันศึกษา การบุกเบิกและสร้างสรรค์องค์ความรู้ และการพัฒนา ความเป็นคน ซึ่งต้องเป็น
ความคิดหรือการสร้างแนวคิดที่กว้างขวางพอที่จะ ครอบคลุมประสบการณ์ของคนจานวนมากได้
วิสัยทัศน์ หมายถึง เจตนารมณ์ที่จะกาหนดทิศทางของสถาบัน
พันธกิจ หมายถึง การตั้งความปรารถนา หรือความมุ่งหมายของสถาบัน บ่งชี้เหตุผล
การดารงอยู่ของสถาบัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่สังคมให้การสนับสนุนและยอมรับ พันธกิจของสถาบันมี
ลักษณะเป็นทั้งสาระและความผูกพัน ความรับผิดชอบที่ต้อง ปฏิบัติ
เป้าหมาย หมายถึง สิ่งที่จะทาให้สาเร็จในแต่ละงาน อยู่ในกรอบของการ ตั้งความ
ปรารถนาภาระหน้าที่และความมุ่งหมายที่สถาบันกาหนดขึ้น
วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรม สามารตรวจวัดพฤติกรรม
ได้ ลักษณะสาคัญของวัตถุประสงค์คือ
1. ชัดเจน เฉพาะเจาะจง แต่ละวัตถุประสงค์มีผลหนึง่ เดียว
2. สามารถวัดและตรวจสอบได้
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3. ทาความเข้าใจได้ทันที
4. กาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทางานให้สาเร็จ
5. มีมาตรฐานทีย่ อมรับพฤติกรร
หลักสูตร หมายถึง การกาหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ชัดเจน แล้วนามาระบุรายวิชา
จัดกลุ่มวิชา และกาหนดขั้นตอนก่อนหลัง ของเนื้อหาความรู้ของ วิชาที่จัดเป็นระบบ ภายใต้กรอบ
ระยะเวลา และทรัพยากรที่กาหนด เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ ของนักศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ
อาจารย์ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุติในทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีบทบาทและ หน้าที่สาคัญ
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันในทุก ๆ ด้าน คือ การสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ต้องมีพื้นฐานของการเป็นคนดี และควรมี
บทบาทที่เด่ นในเรื่องการเป็ น นักวิชาการที่มีความเป็ นครู เป็ นนักวิจัย และเป็ นผู้ให้บริการทาง
วิชาการ นอกจากนั้นอาจารย์จะต้องมีหน้าที่สนับสนุน และช่วยเหลือกิจการของสถาบัน เพื่อให้งาน
ด้านการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมเกิดผลดี
การเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการทาผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและโปรแกรมวิชา โดยใช้ รูปแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เหมาะกับเนื้อหา และสถานการณ์ รวมทั้งความพยายาม
ที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้สากล กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการบูรณาการกิจกรรมการเรียน
การสอน การวิจัย และกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาเข้าด้วยกัน
การวัดและการประเมินผล หมายถึง การจัดทาแบบวัดผลและประเมินผล การเรียนที่
น่าเชื่อถือ และมีเครื่องมือในการวัดผลที่ตรงตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอน การวัดผลประเมินผล ซึ่ง
สามารถบอกได้ว่าผู้เรียนความก้าวหน้าด้านการเรียน มากน้อยแค่ไหน
ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึ ง สถานที่รวบรวมสื่อ เครื่องมือ ฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
การเรีย นรู้ โดยได้จัด ระบบการบริห ารเพื่ออานวยความสะดวก ในการสืบ ค้น และฝึก ทัก ษะ
การเรียนการสอน
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นักศึกษา หมายถึง กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่สถาบันจะพัฒนาให้เป็นทรัพยากร บุคคลที่มี
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพ ให้สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบัน หลักสูตรและ
โปรแกรมวิชาในด้านวิชาการ วิชาชีพ
กิจการนักศึกษา หมายถึง ระดับการดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนา และ
บริการนักศึกษา
การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคาตอบต่อปัญหาที่มุ่งศึกษา ด้วยวิธีการที่มี
ระบบน่าเชื่อถือ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา วิชาการ หรือพัฒนาแนวทางใน
เชิงปฏิบัติ
การบริหารทางวิชาการ หมายถึง การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ แก่บุคคล ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
ศิลปะ หมายถึง งานฝีมือที่สร้างขึ้น ให้ความรู้ศึก และกระทบอารมณ์แก่ผู้พบเห็น
วัฒนธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่คนในชุมชนสร้างขึ้น แสดงถึงความเจริญงอกงาม
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของคนในชาติ
ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง งานศิลปะและพฤติกรรมที่คนในชาติสร้างขึ้น สั่งสม และสืบ
ทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า ความมี ระเบีย บวินัย ความกลม
เกลียว และผสมผสานกลืนอยู่ในสังคมโลกได้
การบริหารจัดการ หมายถึง การปฏิบัติตามหน้าที่บริหารของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยอาศัย ภาวะผู้นาที่จ ะ
เพิ่มสมรรถภาพ ความสามารถ และรวมน้าใจของบุคลากร ในองค์การให้สามารถทางานเป็นทีม
มีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และพัฒนา นายกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง
การเงิน หมายถึง จานวนหรือปริมาณของตัวเงินที่ใช้สนับ สนุน การบริหาร และ
การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมมีปริมาณเพียงพอที่จะสามารถทากิจกรรมสาเร็จตามวัตถุประสงค์
และมีระดับคุณภาพของงานตามมาตรฐาน การเงินจะต้อง จัดสรรให้อยู่ในรูปของงบประมาณที่
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เตรียมการโดยแบ่งตามกิจกรรมในแต่ละพันธกิจ ของสถาบัน น้้าหนักของการจัดสรรให้เป็นไปตาม
ความส้าคัญและความจ้าเป็นของแต่ละกิจกรรมหรือเป็นไปตามจุดเน้นที่ตกลงร่วมกัน นอกจากนัน้
การเงินยังหมายถึง การจัด การด้านการเงิน ให้สถาบัน มีสถานะทางการเงิน ที่เ ชื่อถือได้ทั้งใน
รูปแบบ ทางการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายที่จ้าเป็นและสมเหตุสมผล มีความประหยัด คุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ ตลอดถึงมีวิธีการใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ
บุคลากร หมายถึง เจ้าหน้าที่ คนงาน ภารโรง
ประชาคม หมายถึง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคล
กรรมการวิช าการ หมายถึง กรรมการร่างหลัก สูต ร กรรมการประเมิน หลัก สูต ร
กรรมการประเมินผลงานวิชาการ หรืออยู่ในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการต่างๆ กรรมการ
การประชุมวิช าการที่มีลัก ษณะการจัดเป็ น ประจ้า ระดับ ชาติ /นานาชาติ กรรมการประจ้าของ
หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นต้น (ส้านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549)
กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเป็น กรรมการของสมาคมวิช าชีพต่างๆ ที่ป รึก ษา
ระดับสูงของประเทศที่ได้รับเลือก หรือได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นคณะท้างานหรือคณะด้าเนินการ
เพื่อพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ (ส้านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549)
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่า
ผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด โดย
กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
(ส้านักงานปฏิรูปการศึกษา : 2545)
การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะที่เป็น
ที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท้าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของ
ชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและ
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นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการแบบให้เปล่า (ส้านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549)
โครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่สถาบันจัดขึ้น หรือด้าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ และท้าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตน
เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชด้าริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชน
ในด้านการเกษตร ฯลฯ
ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้
1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม
2) บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา
3) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
4) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
5) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
6) บริ ก ารเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพที่ น อกเหนื อ จากหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) บริการศึกษา วิจัย ส้ารวจ การวางแผน การจัดการ
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
10) บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไม่นับรวมการเป็นวิทยากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนของสถาบัน
(ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549)
โครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง
1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะ
น้าไปสู่การเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4
ในการด้ า รงชีวิต คือ อาหารพื้น บ้า น ยารัก ษาโรคและการรัก ษาโรคแบบพื้น บ้า น เสื้อ ผ้า
เครื่องนุ่งห่มตลอดจนเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวัน บ้านเรือนหรือการตกแต่งอาคาร สถานที่ โดยเน้น
วัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานจัดขึ้นเองโดยตรง
เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือ
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วิถี ชีวิต เช่น การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัว จุ ก การประกวดท้ าอาหารไทย เป็ น ต้น หรื อ
กิจกรรมที่หน่วยงานจัดสอดแทรกเป็น ส่วนหนึ่งของกิจ กรรมหลักอื่น ๆ เช่น การจัดเลี้ย งอาหาร
พื้นบ้าน ในงานสัมมนาระดับต่าง ๆ หรือ การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกาย ชุดพื้นบ้าน
การน้าผ้าพื้น บ้ านมาตั ด เป็ น เสื้อ 5 ส หรือแบบฟอร์มประจ้าหน่วยงาน เป็น ต้น ตลอดจนการ
สนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ขึ้นในหน่วยงาน เช่น กลุ่ม
ดนตรีไทย กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น
2. โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาล
ต่างๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธาความ
เชื่อและค่านิยม เพื่อให้สามารถน้ามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
ตัวอย่างกิจกรรม ได้ แก่ วันไหว้ครู วั นลอยกระทง วันสงกรานต์ วันท้าบุญ เดือนสิบ
การท้าบุญวันว่าง เป็นต้น
3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดย
ให้นับได้ทุกศาสนาที่มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสวดมนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวัน
ส้าคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส
วันฮารีรายอ การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจ เช่น ห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ เป็นต้น
4. โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม
จริย ธรรมในยุค ปัจ จุบั น ซึ่งต้ องค้ านึงถึ งบริบ ทและเงื่อนไขต่างๆ ที่เรื่องนั้น ตั้งอยู่ ในยุคปัจ จุบั น
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการท้ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่อง
วิถี ชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่เ กี่ ยวข้องกับ สถาบั น ทางศาสนา ซึ่งนอกจากเป็ นการ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการ
ดึงดูดให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
การเข้าค่ าย/กิ จ กรรมพัฒนาจิต เป็ น ต้น ซึ่ งอาจจัดส้าหรับ กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ เช่น นัก เรีย น
นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น
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5. โครงการ/กิจ กรรมการแสดงศิล ปวัฒ นธรรมไทย เช่น ดนตรีไ ทยและพื้น บ้า น
ศิลปะการแสดงของไทยและพื้น บ้ าน ประดิษ ฐ์ศิลป์ ไทยและพื้น บ้ าน งานหัตถกรรมกี ฬาและ
การละเล่น พื้ น บ้ านต่ างๆ อาจเป็ น โครงการ/กิ จ กรรม ทั้งในส่วนที่จัดขึ้ น เองโดยตรง หรือการ
ให้บริการการแสดงแก่หน่วยงานต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์
ดนตรีไทย การแสดงหมอล้า การแสดงวงแคน และการละเล่น พื้นบ้ านต่าง ๆ เช่น ตะกร้อไทย
สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือการน้ากลุ่มนักศึกษา/บุคลากร ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่หน่วยงาน
อื่นจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเป็นต้น
6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจ
วัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ซึ่งมีความส้าคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้นการจัดให้นักศึกษา
เยาวชน ประชาชน มีประสบการณ์และการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรู ปแบบต่างๆ
นั้น มี ค วามส้าคั ญ ต่ อการด้ า รงอยู่ อย่ า งมีความเข้าใจที่ชัดเจนต่ อวัฒนธรรมของตนเองและ
วัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก
ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร์ภาพถ่าย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งอาจ
เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ หรือการเข้าร่วมชม
กิจ กรรมต่างๆ ได้ แก่ การแสดงดนตรีสากลและดนตรีป ระจ้าชนชาติต่างๆ การแสดงจิน ตลีลา
ประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ท างด้านศิลปกรรม
ประเภทต่าง ๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น (ส้านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549)
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นหาค้าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้
ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ้าเป็นต้องเป็นงานวิจัย ) ที่มีการศึกษา
ค้นคว้า ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ (ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา : 2549)
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นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ้านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค - ส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปี
การศึกษา (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- ส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค - ส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 39 หน่วยกิตต่อปี
การศึกษา (13 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
ส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 27 หน่วยต่อ
ปีการศึกษา (9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
ขั้นตอนการคานวณค่า FTES มีดังนี้
1) ค้านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของ
ผลคูณระหว่างจ้านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ้านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุก
รายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก้าหนดเวลาการ
เพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค้านวณ ดังนี้
SCH =  nici
เมื่อ ni = จ้านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จ้านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2) ค้านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค้านวณดังนี้
SCH
FTES =
จ้านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ
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นักศึกษาภาคปกติ หมายถึ ง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลา
ราชการโดยสถาบันได้มีการค้านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
เป็นการพิเศษ (ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549)
นัก ศึกษาภาคพิ เศษ หมายถึ ง นัก ศึก ษาที่เ รียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลา
ราชการโดยสถาบัน มิได้นับ ว่าการสอนดังกล่าวเป็ น ภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มี
การจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ (ส้านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549)
นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการที่เป็น เจ้าหน้าที่วิจัยและนัก วิจัย หรือเป็ นพนักงานหรือ
บุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาท้างานไม่ต่้ากว่า
9 เดือน โดยมีภาระหน้าที่ใ นการวิจัย ในกรณีที่นักวิจัยมีระยะเวลาท้างาน 6 เดือน ให้นับ เป็ น
0.5 คน
ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการด้าเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
กันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ
เป็นกลไกให้การด้าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (ส้านักมาตรฐานอุดมศึกษา : 2546)
รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง รางวัล
หรือประกาศเกียรติคุณของต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือ
จังหวัด หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
เกี่ ย วข้ องกั บ ประเภทของรางวั ลที่ มอบ ที่ ได้ รับ การยอมรั บ ในระดั บ ชาติ และ/หรือ นานาชาติ
(ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549)
วารสารระดับ นานาชาติที่อยู่ ในฐานข้อมูล สากล หมายถึ ง วารสารที่ป รากฏใน
ฐานข้อมูลวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล Science Citation Index
(SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล INSPEC ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล
PUBMED ฐานข้อ มูล AGRICOLA (AGRICultural On-Line Access) ฐานข้ อมู ล ERIC
(Education Database) หรือ ฐานข้อมูล PUBSCIENCE เป็นต้น
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ตัวอย่างแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลมาตรฐานสากล
1) ISI = http://portal.isiknowledge.com/
2) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet
3) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/
4) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/
5) Biosis = http://www.biosis.org/
6) Scopus = http://www.info.scopus.com/
7) Pubmed = http://www.pubmed.gov/
8) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost
and then academic search premium)
9) Infotrieve = http://www.infotrieve.com
10) Wilsom = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/
(ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549)
วารสารระดับ นานาชาติที่ ไม่ อยู่ ในฐานข้ อมู ล สากล หมายถึ ง วารสารที่ คณะ
บรรณาธิก าร ต้ องเป็ นชาวต่างประเทศ อย่ างน้อย 1 คน และวารสารต้องมีบ ทความวิจัย จาก
ต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย (ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549)
วารสารระดับชาติ หมายถึ ง วารสารที่ตีพิมพ์บ ทความจากนักวิช าการกลุ่มต่าง ๆ
จากสถาบัน ต่ าง ๆ และคณะบรรณาธิการจะต้องเป็ น ผู้ที่มีชื่อเสีย งในสาขาวิชาที่เ กี่ย วข้องกั บ
วารสาร และกองบรรณาธิการจะต้องมาจากสถาบันอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
(ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549)
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาจากค้าว่า ธรรม + อภิบาล หมายถึง
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็น
ที่ย อมรับ ทั้งผู้ออกกฎและผู้ป ฏิบั ติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยิ น ยอมพร้อมใจปฏิบั ติตาม
กฎหมาย
2. หลักคุณธรรม ได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน
มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อ้านาจ
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3. หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษา
ที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือน
หรือปิดบังบางส่วน
4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เราท้าทั้งร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมแก้ไข และร่วมรับผิดชอบ
5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้อง
สร้างกระบวนการให้หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบได้ว่าการท้างานของเราโปร่งใสจริง
6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ้ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด คุ้มเงิน คุ้ม เวลา คุ้มแรงงาน
อาจารย์ประจา หมายถึง อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มี
สัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาท้างานไม่ต่้ากว่า 9 เดือน ใน
กรณี ที่ อาจารย์ มี ร ะยะเวลาท้ างาน 6 เดือ น ให้ นั บ เป็ น 0.5 คน รวบรวมสิ้ น สุ ดปี ก ารศึ ก ษา
(ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549)

นิยามศัพทขอมูลพื้นฐาน (common data set)
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ) หมายถึง รายไดที่สถาบันไดรับไมวาจะ
เปนจากงบประมาณแผนดิน และหรือรายไดที่เปนเงินนอกงบประมาณ
รายได จากงบประมาณแผ นดิ น หมายถึ ง รายได ที่ ไ ด รั บ จากรั ฐ บาลตาม
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจาปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
หรือที่กาหนด ขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ
รายไดที่เปนเงินนอกงบประมาณ
1. เงินกู เงินชวยเหลือจากตางประเทศ (เงินที่รัฐบาลและหรือองคกร สถาบันระหวาง
ประเทศมอบใหสวนราชการ เพื่อการดาเนินงานตามโครงการตางๆ )
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2. เงินรายไดของสวนราชการ (เงินที่สวนราชการไดรับโดยไมตองนาสงคลังตามมาตรา
24 ของพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ) เชน ค าหนวยกิ ต คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
คาบารุงการศึกษา คาธรรมเนียมและหรือคาบารุงที่มีชื่อเรียกเปนอยางอื่นที่เกิดจากโครงการปกติ
และโครงการพิเศษ
3. เงินและทรัพยชวยราชการ หมายถึง เงินหรือทรัพยสินที่บุคคล บริษัท หางราน หรือ
สถาบัน บริจาคชวยเหลือแกสวนราชการตามวัตถุ ประสงคตางๆ สาหรับสถาบั นเอกชนรายรั บ
ทั้งหมดของสถาบันหมายถึงรายไดที่สถาบันไดรับจากการ ดาเนินกิจการของสถาบัน รวมทั้งเงิน
บริจาค
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง รายไดที่หนวยงานไดรับจาก
การ ใหบริการวิชาการ วิชาชีพ เชน คาธรรมเนียมการฝกอบรม คาธรรมเนียมในการใหบริการ
ตางๆ เชนคาเชาหองประชุม คาตอบแทนที่ปรึกษา คาตอบแทนในการใหบริการตางๆ
คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุ ภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน
หมายถึง คาใชจายที่สถาบั นกาหนดไวสาหรับใชจายในการดาเนินงานของสถาบันจากทุกแหลง
รายรับ ประกอบไปดวย คาใชจายบุคลากร ไดแก เงินเดือน คาจางประจา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน
พนักงาน คาใชจายในการดาเนินการ ไดแก คาตอบแทนลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจาก คาใชจาย
บุคลากร คาใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค คาใชจายจากงบอุดหนุน ใหแสดงคาใชจายในรูปของ
งบประมาณที่กาหนดไวเพื่อใชจาย และคาใชจายจริง
คาใชจายดานครุภัณฑ อาคารสถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ) หมายถึง คาใช
จายที่สถาบันกาหนดไวสาหรับใชจายเปนคครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดินจากทุกแหลงราย
รับให แสดงคาใชจายในรูปของงบประมาณที่กาหนดไวเพื่อใชจาย และคาใชจายจริง
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การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1. รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
1. ส่วนนา ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานได้แก่
1.1 ที่ตั้ง
1.2 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
1.4 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต
1.5 โครงสร้างองค์กร
1.6 โครงสร้างการบริหาร
1.7 รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน
1.8 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
1.9 คณาจารย์และบุคลากร
1.10 นักศึกษา
1.11 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
1.12 งบประมาณ
2. ส่วนสาระ ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น
กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจากแห่งข้อมูลต่างๆ ประกอบ ลักษณะการเขียน เป็นการบรรยาย
สั ง เคราะห์ และการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลตามเกณฑ์ ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง การประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ สานัก สถาบั น กอง ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน ได้แก่ กิจกรรมที่
มหาวิท ยาลัย คณะ ศู นย์ สานัก สถาบัน กอง ดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ การประเมิน ผลตาม
เกณฑ์ การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้นๆ และจุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อนและ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามรายองค์ประกอบ ได้แก่
2.1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์และแผนดาเนินงาน
2.2 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.3 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
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2.4 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
2.5 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
2.6 องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.7 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
2.8 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
2.9 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
3. ส่วนสรุป สรุปผลการประเมินในภาพรวมแต่ละองค์ประกอบ ตลอดจนจุดเด่น
แนวทางเสริม จุดอ่อนและแนวทางพัฒนาแยกตามแต่ละองค์ประกอบ เพื่อปรับปรุงแผนในการ
พัฒนาการดาเนินงานให้สอดรับกับเป้าหมายต่อไป
4. เอกสารหลัก ฐานอ้างอิง ในแต่ละตัวบ่ งชี้ตามรายองค์ป ระกอบ และข้อมูล
พื้นฐานของแต่ละหน่วยงาน
การกาหนดรหัสหลักฐานอ้างอิงเป็นตัวเลข
รหัส
ตัวที่หนึ่ง
ตัวที่สอง
ตัวที่สาม
ตัวที่สี่ (ในวงเล็บ)

ความหมาย
องค์ประกอบคุณภาพ/มาตรฐาน
ดัชนีประเมินในแต่ละองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
เอกสารตามค่าระดับของเกณฑ์การประเมินในแต่ละดัชนี
ลาดับที่ของหลักฐานอ้างอิงในแต่ละเกณฑ์การประเมิน

หมายเหตุ
ระหว่าง 1-9
ระหว่าง 1-6
ระหว่าง 1-5

องค์ประกอบที่ 1
ดัชนีที่ 1
ค่าระดับเกณฑ์การประเมิน
1.

1.

1.

(1)

ลาดับที่
หลักฐาน 1

ภาพที่ 7

แสดงระบบเลขรหัสของการจัดเก็บหลักฐานอ้างอิง
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แนวทางการจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กาหนดระบบการเก็บหลักฐานอ้างอิง และการกาหนดรหัส
กาหนดสถานที่จัดเก็บ
การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สาหรับจัดเก็บ เช่น ตู้ แฟ้มสัน แฟ้มแขวน
กาหนดผู้มีหน้าที่จัดเก็บและสืบค้นเอกสารหลักฐาน
การกาหนดงบประมาณสนับสนุน
การกาหนดระยะเวลาการจัดเก็บ

5. ภาคผนวก และเอกสารประกอบอื่นๆ ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมซึ่งมี
ความสมบู รณ์ในตัวเองและเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพ ส่วนเอกสารประกอบอื่น ๆ
เป็น เอกสารที่เ กี่ย วข้องกั บการประกั นคุณ ภาพการศึก ษาแต่ไม่ได้จัดไว้ใ นภาคผนวก อาจเป็ น
เอกสารที่มีการอ้างอิงในรายงานหรือไม่ได้อ้างอิงก็ได้ ซึ่งจะเห็นว่าเป็นหลักฐานหรือดัชนีสาคัญใน
การชี้วัดผลของการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่
5.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาย
5.2 นิยามศัพท์เฉพาะ
5.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
5.4 ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่าง
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
คานา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณบดี/ผู้อานวยการ
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 ส่วนนา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

ชื่อหน่วยงาน
ที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน
รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
คณาจารย์และบุคลากร
นักศึกษา
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
งบประมาณ

บทที่ 2 ผลการดาเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9

การเรียนการสอน
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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สารบัญ (ต่อ)
บทที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 สรุปผลการดาเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
3.2 แนวทางพัฒนาตามรายองค์ประกอบ
บทที่ 4
4.1 เอกสารหลักฐานอ้างอิงตามรายองค์ประกอบ
ภาคผนวก
ข้อมูลพื้นฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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บทที่ 1
ส่วนนา
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
1.1 ชื่อหน่วยงาน
1.2 ที่ตั้ง
1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
1.5 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต
1.6 โครงสร้างองค์กร
1.7 โครงสร้างการบริหาร
1.8 รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน
1.9 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
1.10 คณาจารย์และบุคลากร
1.11 นักศึกษา
1.12 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
1.13 งบประมาณ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ
1. มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของ
ชาติ
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของการดาเนินงาน และกาหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงาน
4. มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อย ปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน
6. มีก ารวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์
เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตอย่างสม่าเสมอ
7. มี ก ารน าผลการประเมิ น และผลการวิ เ คราะห์ม าปรั บ ปรุง กลยุ ท ธ์ และแผนการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก

มีการดาเนินการ 5 - 6 ข้อแรก มีการดาเนินการครบทุกข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ผลการดาเนินงาน
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................
จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................
จุดอ่อน/แนวทางเสริม
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................
การบรรลุเป้าหมาย
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................
การประเมินตนเอง
คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
1.
2.
3.

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กาหนด
ชนิดตัวบ่งชี้

ผลผลิต

จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย x 100
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 60-74

คะแนน 2
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 75-89

คะแนน 3
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 90-100

ผลการดาเนินงาน
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................
จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................
จุดอ่อน/แนวทางเสริม
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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การบรรลุเป้าหมาย
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................
การประเมินตนเอง
คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
1.
2.
3.

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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บทที่ 3
สรุปผลการดาเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 สรุปผลการดาเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ความหมายค่าคะแนนผลการประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ.
2.51-3.00
การดาเนินงาน
คุณภาพระดับดีมาก
2.01-2.50
การดาเนินงาน
คุณภาพระดับดี
1.51-2.00
การดาเนินงาน
คุณภาพระดับพอใช้
≤ 1.50
การดาเนินงาน
ยังไม่ได้คุณภาพ
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมาย
1.1

ระดับ

1.2

ร้อยละ

2.1

ระดับ

2.2

ระดับ

2.3

ระดับ

2.4

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)

บรรลุป้าหมาย
 = บรรลุ
 =ไม่บรรลุ

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

วุฒิ ป.เอกร้อยละ
2.5
วุฒิ ป. ตรีร้อยละ
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ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมาย
2.6

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)

บรรลุป้าหมาย
 = บรรลุ
 =ไม่บรรลุ

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ผศ.รศ. ร้อยละ

รศ.ขึ้นไป
2.7
2.8

ระดับ
ข้อ

2.9

ร้อยละ

2.10

ร้อยละ

2.11

คะแนนเฉลี่ย

2.12

ร้อยละ

3.1
3.2
3.3
4.1
4.2

ระดับ
ระดับ
ร้อยละ
ข้อ
ข้อ

4.3

บาท/คน

4.4

ร้อยละ

5.1

ระดับ

5.2

ร้อยละ

5.3

ร้อยละ

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.5
6.1

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ร้อยละ
แหล่ง
ระดับ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมาย
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)

บรรลุป้าหมาย
 = บรรลุ
 =ไม่บรรลุ

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ข้อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ร้อยละ

7.8
7.9
8.1
8.2

ระดับ
ระดับ
ระดับ 3
ระดับ 3

9.1
9.2
9.3

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ

จานวนตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการประเมิน

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์
และแผนการดาเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแก่สังคม
6. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม
ผลการประเมิน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัย นาเข้า

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์

รวม

ผลการ
ประเมิน

1. มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต (4)
2. มาตรฐานด้ า นการบริ ห าร
จัดการอุดมศึกษา(35)
ก. มาตรฐานด้าน
ธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา
(16)
มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
(19)
3. มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรู้ฯ (2)
รวม
ผลการประเมิน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัย นาเข้า

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์

รวม

ผลการ
ประเมิน

1. ด้านนั กศึกษาและผู้มีส่ว น
ได้ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการภายใน
3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
รวม
ผลการประเมิน

ตารางแสดงค่าคะแนนการประเมินตนเองรายองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะ หน่วยงานสนับสนุน
ตัวอย่างการเขียน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบ 1-9

คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย
2.67

คุณภาพระดับดีมาก

2.05
1.00
2.00
2.57
3.00
1.60
2.00
2.33

คุณภาพระดับดี
ยังไม่ได้คุณภาพ
คุณภาพระดับพอใช้
คุณภาพระดับดีมาก
คุณภาพระดับดีมาก
คุณภาพระดับพอใช้
คุณภาพระดับพอใช้
คุณภาพระดับดี

2.13

คุณภาพระดับดี

ระดับคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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3.2 แนวทางพัฒนาตามรายองค์ประกอบ
3.2.1 จุดเด่นและแนวทางเสริม
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................
3.2.2 จุดอ่อนและแนวทางพัฒนา
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................
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บทที่ 4
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
4.1 เอกสารหลักฐานอ้างอิงตามรายองค์ประกอบ
หมายเลขเอกสาร
องค์ประกอบที่ 1

ชื่อเอกสาร

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 5

องค์ประกอบที่ 6

องค์ประกอบที่ 7

องค์ประกอบที่ 8

องค์ประกอบที่ 9

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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