คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักงานอธิการบดี
ปการศึกษา ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ ซึ่งระบุวา “ใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก” และมาตรา ๔๘ ระบุวา “ให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและ
ใหถือ ว า การประกัน คุ ณ ภาพภายในเปนสว นหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต อ งดํา เนิน การอย า ง
ตอเนื่อง โดยทําการรายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชน” สํานักสงเสริมและบริการวิช าการไดใหความสํา คัญในเรื่องของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และไดพัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักอยางตอเนื่อง
เพื่อนํา ไปสูการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรั บการประกั น
คุณภาพภายนอก
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับหลักการและการดําเนินงานดังกลาวขางตนรวมทั้งสอดคลองกับตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สํา นักงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏศรีสะเกษ หวั ง อย า งยิ่ งว า คู มือ ฉบับ นี้ จะเป น
ประโยชนแกทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยพรอมกับชวยใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยดีตอไป
สํานักงานอธิการบดี
ปการศึกษา ๒๕๖๒
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บทที่ ๑
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
๑. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
๑.๑ ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติ มี ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ
ทั้ง ๔ ประการดังกลาว ความสํา คัญ อยา งยิ่งตอ การพัฒ นาประเทศ ทั้ง ระยะสั้น และระยะยาว
ป จ จุ บั น มี ป จ จั ย ภายในและภายนอก หลายประการที่ ทํ า ให ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการปจจัยดังกลาว คือ
๑) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโนมแตกตางกันมาก
ขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
๒) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการศึกษา
ขา มพรมแดนและการเคลื่อนยา ยนักศึกษาและบัณ ฑิต การประกอบอาชี พของบัณฑิตในอนาคต
อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกัน
ของคุณภาพการศึกษา
๓) มหาวิทยาลัยมีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนา
องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอ ยุทธศาสตรการพั ฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวา จะเป น
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
๔) มหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปนประโยชน
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
๕) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีส วนไดสวนเสียมีสวนรว ม
(Participation) มีค วามโปร ง ใส (Transparency) และมี ค วามรับ ผิ ด ชอบซึ่ ง ตรวจสอบได
(Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให มหาวิทยาลัยทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมถึ งใหมีสํ า นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทํา หน าที่ป ระเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๗) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๖๒ เพื่อใหการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา

๔  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

๘) กระทรวงศึ กษาธิ ก าร ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐาน
สถาบัน อุ ด มศึ กษา เมื่อ วั นที่ ๒๔ กุ มภาพั น ธ ๒๕๕๔ เพื่ อ เป น กลไกสง เสริม และกํ า กั บ ให
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุม
๙) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกาศเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับปริญญาตรี ระดับ บัณฑิตศึก ษา และแนวทางการบริหารเกณฑ เพื่อ ใหส อดคลองกั บกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ตลาดแรงงานและความก า วหน า ของศาสตร
และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป
๑๐) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวัน ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เพื่อใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกํา หนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๑๑) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยใหยกเลิก ประกาศกฎกระทรวง
ศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับ กระทรวง
ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใช
เปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๒ วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ รว มกับ ตน สัง กัด จํา เปน ตอ งพัฒ นาระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๑) เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขัน โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ และ
เปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
๒) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับคณะหรือหนวยงาน
เที ย บเทา และระดับ สถาบั น ในภาพรวมตามระบบคุณ ภาพและกลไกที่ม หาวิ ท ยาลั ย กํา หนดขึ้ น
โดยวิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ใ นองค ป ระกอบคุ ณ ภาพต า งๆ
วาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
๓) เพื่อใหคณะหรือหนวยงานเทียบเทา และมหาวิ ทยาลัยทราบสถานภาพของ
ตนเอง อั น จะนํ า ไปสู ก ารกํ า หนดแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพไปสู เ ป า หมาย (Targets)
และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไว ตามจุดเนนของตนเอง
๔) เพื่ อให ได ข อมู ล ที่ส ะท อนจุด แข็ ง จุ ดที่ ควรพั ฒ นา ตลอดจนข อเสนอแนะ
ในการพั ฒ นาการดํา เนินงาน เพื่อนํา ไปปรับ ปรุงผลการดํา เนิน การในแต ล ะระดับ อย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ของมหาวิทยาลัย
๕) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจว า
มหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๕

๖) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

๒. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไวใน หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุง
รักษาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การประกั น คุ ณ ภาพภายใน เป น การสร า งระบบและกลไกในการพั ฒ นา ติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิน การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัด
และมหาวิทยาลัย กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการ
จัดทํารายงานประจําป ที่เปนรายงาน ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ การประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อใหมีการติดตาม
และตรวจสอบ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย โดยคํ า นึ งถึ ง ความมุ ง หมาย
หลักการ และแนวทาง การจัดการศึกษาในแตละระดับ
๒.๒ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ กําหนดให การประเมินคุณภาพ
ภายนอก อาจประเมินโดยหนวยงานตางประเทศที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง หรืออาจประเมิน
โดยหนวยงานของรัฐ หนวยงานภาคเอกชน หรือหนวยงานในตางประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาประกาศกําหนดก็ได
มหาวิทยาลัยอาจเสนอใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบให
หนวยงานอื่นนอกจากที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได

๒.๓ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๖  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุวา “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมี
กลไกในการควบคุมตรวจสอบ ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิด
การพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
หรื อหนว ยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ล รวมถึ ง ใหส ถานศึ กษา แต ล ะแหง จั ด ให มี ร ะบบการประกั น คุณ ภาพ
การศึก ษาภายในสถานศึกษา โดยการกํา หนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษาให เปน ไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กํ า หนด พร อ มทั้ง จัดทํ า แผนพั ฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึก ษาที่ มุง คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึก ษาและดํ า เนิ น การตามแผนที่ กํา หนดไว จั ด ให มีก ารประเมิ น ผลและตรวจสอบคุณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดํา เนิน การเพื่อ พัฒนาสถานศึกษาให มีคุณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่
กํ า กั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษาเป น ประจํ า ทุ ก ป แ ละให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด หรื อ หน ว ยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ล
สถานศึ ก ษาจั ด ส ง รายงานดั ง กล า วพรอ มกั บ ประเด็ น ต า งๆ ที่ ต องการให มี ก ารประเมิ น ผลและ
การติ ด ตามตรวจสอบ ซึ่ ง รวบรวมได จ ากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ จากผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย กั บ
สถานศึกษาแหงนั้น ใหแกสํานักงานเพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตอไป
๒.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุงหมายเพื่อใหมหาวิทยาลัยทุกแหงยึดเปนแนวทาง
สําหรับการพัฒนาผูเรียนไปสูผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา และใหหนวยงานตนสัง กัดใชเปน
เปาหมายในการจัดการศึกษา โดยการกําหนดผลลัพธที่พึงประสงคของผูเรียนที่เหมาะสมตามชวงวัย
ในแตละระดับและประเภท
การศึกษาและใชเปนเปาหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการตางๆ
ไดอยางสะดวก เพื่อใหเกิดผลลัพธดังกลาว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุงหมายเพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจั ดการศึกษาใชเปนแนวทางในการสงเสริม การกํา กับดูแล การตรวจสอบ การประเมิน ผล
และการประกันคุณภาพการศึกษา
เปาหมายสําคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธที่พึงประสงคของ
การศึกษา คือ การใหอิสระมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
และตามความถนัดของผูเรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่ ง กํ า หน ดว า สถา นศึ กษา เป นผู จั ดให มี ระ บ บกา รปร ะกั น คุ ณ ภา พ กา รศึ กษ า ภา ยใ น
(การประเมินตนเอง) โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู
กรอบผลลั พ ธ ที่ พึ ง ประสงค ตามบริ บ ทระดั บ และประเภทการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
และให สํ า นักงานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึ กษา (องค ก ารมหาชน) ทํ า หน า ที่

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๗

ประเมิ น ภายนอกตามรายงานผลการประเมิ น ตนเองของมหาวิ ท ยาลั ย และประเด็ น อื่ น ๆ
ผานหนวยงานตนสังกัด โดยมุงหมายใหเปนการประเมินเพื่อพัฒนา
การจัดการศึกษาของชาติจะตองทําใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคซึ่งเปนคุณลักษณะของ
ผูเรีย นอั นเปนผลที่เกิดจากการจั ดการศึกษาตั้ง แตระดับ การศึกษาปฐมวั ย การศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน
การอาชีว ศึก ษา จนถึ งการอุ ด มศึกษา ทั้ งนี้มหาวิทยาลัย มี อิส ระในการกํ า หนดแนวคิ ด ปรั ช ญา
และวิสัยทัศนของการจัดการศึกษาใหเปนอัตลักษณและสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตาม
ความถนัดของผูเรียน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการสนับสนุน กํากับ ติดตาม
ประเมิ น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษา โดยมุ ง เน น ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได
(Accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งดานผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากร หลักสูตร
การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดจิ ิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจน
ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องที่ทําใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงค ที่เหมาะสมตาม
แต ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพ ธส ะสมที่ครอบคลุม ระดับ และประเภทการศึ กษา
ที่ตอ เนื่องกัน นอกจากนี้สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาครูประจําการใหมี
สมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูยุคใหม เพื่อผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา
ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE
Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ที่ตอบสนองวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื น โดยคนไทย ๔.๐ จะตองดํา รงความเปนไทยและแข งขันไดในเวทีโ ลก นั่นคือ
เปนคนดี มีคุณ ธรรม ยึดคา นิยมของ สังคมเปนฐานในการพัฒนาตนใหเ ปน บุคคลที่มีคุณลัก ษณะ
๓ ดาน โดยเปนคุณลักษณะขั้นต่ําดังตอไปนี้
๑. ผูเรียนรู
เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อกาวทันโลก
ยุ คดิ จิ ทัล และโลกในอนาคต และมีส มรรถนะ (Competency) ที่ เ กิดจากความรู ความรอบรู
ดานตางๆ มีสุนทรียะรักษและประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพ
บนพื้ น ฐานของความพอเพี ย ง ความมั่ น คงในชี วิ ต และคุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดี ต อ ตนเอง ครอบครั ว
และสังคม
๒. ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม
เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ความฉลาดดิจิทัล (Digital
Intelligence) ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะขา มวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร
และมี คุ ณ ลั ก ษณะของความเป น ผู ป ระกอบการ เพื่ อ ร ว มสร า งสรรค แ ละพั ฒ นานวั ต กรรมทาง
เทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลคาใหกับตนเองและสังคม
๓. พลเมืองที่เขมแข็ง
เปนผูมีความรักชาติ รักทองถิ่น รูถูกผิด มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลโลก
มีจิตอาสา มีอุดมการณและมีสวนรวมในการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุ ติธรรม
ความเท า เที ย มเสมอภาค เพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ ยั่ ง ยื น และ
การอยูรวมกันในสังคมไทยและ ประชาคมโลกอยางสันติ

๘  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศกฎกระทรวง เรื่อ ง มาตรฐานการอุด มศึ กษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวั นที่ ๒๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบดวย มาตรฐาน ๕ ดาน ดังนี้
๑) มาตรฐานที่ ๑ ดานผลลัพธผูเรียน
๑.๑) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสราง
สัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิตโดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบัน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๒) เปนผูรว มสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ
รูเ ทาทันการเปลี่ยนแปลง ของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง
ชุมชน สังคม และประเทศ
๑.๓) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติ
สุขอยางยั่งยืนทั้งในระดับ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
๒) มาตรฐานที่ ๒ ดานการวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิ ท ยาลั ยมี ผ ลงานวิ จั ย ที่ เ ป น การสร า งและประยุ ก ตใ ช อ งคค วามรู ใ หม
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดลอมตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขา ยความรว มมือระหวา ง
สถาบันอุด มศึ ก ษา องคก ร ภาครัฐ และเอกชนทั้ งในและตา งประเทศ ผลงานวิ จัย และนวัต กรรม
ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
ผลลัพ ธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือ
การสรางโอกาสมูลคาเพิ่มและขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับนานาชาติ
๓) มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริ บทและตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภท
สถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ และมีความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการ
นํ า ไปสู ก ารเสริ ม สร า งความเข ม แข็ งและความยั่ ง ยื น ของผู เ รี ย น ครอบครั ว ชุ มชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ
๔) มาตรฐานที่ ๔ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสู
การสืบสาน การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม
ทั้งของไทย และตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธ
ของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาส
และมูลคาเพิ่มในชุมชน สังคม และประเทศชาติ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๙

๕) มาตรฐานที่ ๕ ดานการบริหารจัดการ
๕.๑) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบ
บู ร ณากร เพื่ อใหมี คุณ ลัก ษณะอั น พึ ง ประสงค ตอบสนองยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละความต อ งการที่
หลากหลายของประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน
สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๕.๒) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึง
ความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว
โปรงใสและตรวจสอบได
๕.๓) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการจั ดการศึ กษาระดับ หลัก สูตร ระดับ คณะ และระดับ สถาบั นที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล มีการกํากับใหมีการจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๒.๖ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและแกไขปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ํา ซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ
โดยใชกลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ
ใหมีการสรา งกลไกการประเมินคุณภาพสถาบัน อุด มศึก ษาตามพั นธกิจ ของสถาบัน ในแต ละกลุ ม
ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเนนระดับการศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศตา งกัน ตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ
รวมถึ ง การกระจายอํา นาจในระดั บ ท อ งถิ่น การขั บ เคลื่ อนภาคการผลิ ต ในชนบท ท อ งถิ่ น และ
ระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษา แตละกลุมเหลานี้จะนํา ไปสูการ
เปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถ
สรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศ
ดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของบัณฑิต
ในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไก
รวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม
และในระยะยาวการประกันคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษา
และสาธารณะให ค วามเชื่ อ ถื อ เป น ฐานและเงื่ อ นไขในการจั ด สรรงบประมาณของรั ฐ และ
การสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต

๑๐  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. การประกันคุณภาพการศึกษา
กอนประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนัก
ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและได จั ด ทํ า ประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย
เรื่ อ งนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มาตั้ ง แต ป
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักการ
สําคัญ ๓ ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการ
ดําเนินการ (Institutional Autonomy) และความพรอมที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก
ตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) ตอมา พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดระบุ
ให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด และสถานศึ ก ษาจั ด ให มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการ กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดมีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุ ดมศึ ก ษาที่ ส อดคลอ งกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหง ชาติ แ ละแผนการศึก ษาแห ง ชาติ
สนั บ สนุ น ทรั พ ยากร ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเป น อิ ส ระและความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการของสถานศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ หนวยงานตนสังกัดจึงมี
หนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๓.๑ แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓.๑.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ ๓ กําหนดใหสถานศึกษาแตละ
แห ง จั ด ให มี ร ะบบการประกั น คุ ณภาพการศึก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดยการกํ า หนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดั บและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดํา เนินการตามแผนที่กํ าหนดไวจัดใหมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษา และจัดสงรายงานผลการประเมิน ตนเองใหแก
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับ ดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป
เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํา กับดูแลสถานศึกษา มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ
และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง
ดั ง นั้ น ระบบการประกั น คุ ณ ภาพกา รศึ ก ษ าภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ
จึงประกอบดวย การประกันคุณภาพระดับ หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแต
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และ
เกณฑ ก ารประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษา จะมุ ง ไปที่ ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามากกว า
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๑๑

การประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่
กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น
เปนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและมหาวิทยาลัยพั ฒนาระบบประกัน
คุณภาพ โดยยึด หลักเสรีภ าพทางวิช าการและความมีอิสระในการดํา เนิน การของมหาวิท ยาลัย
ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ตองการใหคณะและมหาวิทยาลัยพัฒนา
ตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน ซึ่งเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ
๓.๑.๒ มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่เ ปนกรอบสํา คัญในการดํ า เนินงานของมหาวิทยาลั ย คื อ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกมากมาย เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
หรือกรอบการปฏิบัติ ราชการตามมิติดานตางๆ
กําหนดตัวบงชี้เปน ๒ ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
๑) ตั ว บ ง ชี้ เ ชิ งคุ ณ ภาพจะระบุ เ กณฑ ม าตรฐานเป นข อ ๆ กํ า หนดเกณฑ
การประเมิน ตัวบงชี้เปน ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต ๑ ถึง ๕ การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีทั้งการนับ
จํ า นวนข อ และระบุ ว า ผลการดํ า เนิ น งานได กี่ ข อ ได ค ะแนนเท า ใด กรณี ไ ม ดํ า เนิ น การใดๆ
หรือดําเนินการไมครบที่จะได ๑ คะแนน ใหถือวาได ๐ คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการให
คะแนนตามที่ ค ณะหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การ และกรรมการประเมิ น (Peer Review)
พิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง ๐ –
๕
๒) ตัว บง ชี้เ ชิง ปริมาณอยูในรูปของรอ ยละหรือ คา เฉลี่ย กํ า หนดเกณฑการ
ประเมินเปนคะแนนระหวาง ๑ ถึง ๕ โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการ
ดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ (ซึ่ ง อยู ใ นรู ป ของร อ ยละหรื อ ค า เฉลี่ ย ) เป น คะแนน ทํ า โดยการเที ย บ
บัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้ จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คดิ เปนคะแนนเต็ม ๕ ไว
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดกํา หนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และระดับสถาบันเพื่อใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยนําไปใชเปนแนวทาง (Guideline)
ในการจัดทํา ระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละหนวยงานภายใตการกํา กั บ ดูแลของสภา
มหา วิ ท ยาลั ย โ ดยระบบ ประกั น คุ ณ ภาพ กา รศึ ก ษา ภา ยใน จะครอบคลุ ม พั น ธ กิ จ หลั ก
๔ ประการ ของการอุดมศึกษาและ พันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (๑) พันธกิจดานการผลิต
บัณฑิต (๒) พันธกิจดานการวิจัย (๓) พันธกิจ ดานการบริการวิชาการ (๔) พันธกิจดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวั ฒนธรรมและการบริหารจัดการ สํา หรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลั กสูตร
จะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจ ดา นอื่นๆ จะเปนการบูรณาการเขาไว
ดว ยกัน หากเป นตัว บ ง ชี้ในระดับ คณะและสถาบัน จะครอบคลุมพันธกิ จ หลักของการอุด มศึกษา
รวมทั้ ง การบริ หารจั ดการได ทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัด คุณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค ตามมาตรฐานการ
อุ ดมศึกษา มาตรฐานและหลัก เกณฑอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข องกั บ พันธกิจ เหลา นั้ นได ทั้ง หมด ในบทที่ ๔

๑๒  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

ถึงบทที่ ๖ ของคูมือฉบับนี้ จึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใหมหาวิทยาลัยนําไปเปน
กรอบในการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตั้ ง แต ร ะดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ
และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ร ะบบการประกั นคุณภาพ
การศึ กษามากกว า การประเมิน คุ ณ ภาพ เพื่อ ให ส ามารถส ง เสริม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ติ ด ตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอน การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น
ควรเชื่ อ มโยงหรื อ เป น เรื่อ งเดี ย วกัน กั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก โดยการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาภายในเนนที่ปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซึ่งภายในตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการใหสามารถ
สะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย
๓.๑.๓ กลไกการประกันคุณภาพ
ปจจัยสําคัญที่สงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จและพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่จะตอง
ใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ
โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
กระตุนใหเกิดการพั ฒนาคุณภาพอยา งตอเนื่อง หนา ที่สํา คัญ ประการหนึ่ งของคณะกรรมการหรือ
หนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
ที่เหมาะสมสําหรับคณะ และสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพ
ของการปฏิ บั ติ ง าน ตั้ ง แต ร ะดั บ บุ ค คล ระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ ไปจนถึ ง ระดั บ สถาบั น
โดยอาจจํ า เป น ต อ งจั ด ทํ า คู มื อ คุ ณ ภาพในแต ล ะระดั บ เพื่ อ กํ า กั บ การดํ า เนิ น งาน แต ที่ สํ า คั ญ
คณะกรรมการหรือหนวยงาน ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ
๓.๑.๔ ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ
การวัด และวิ เ คราะหผลการดํา เนินงานจะไมส ามารถทํา ไดอ ยา งถู ก ต องและมีป ระสิทธิ ภาพหาก
ปราศจากฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ระดับ
หลั ก สูต ร ระดั บคณะ และระดับ สถาบัน ตลอดจนเป นข อ มู ลที่ สามารถเรี ย กใช ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว
ดัง นั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีป ระสิทธิภาพ จึงเป นปจ จัยสําคัญ ยิ่ งที่ จะสง ผลตอความสํา เร็จ ของ
การประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการดํา เนินงานตั้งแตการวางแผน
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง การปรับปรุงและพัฒนา

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๑๓

บทที่ ๒
บริบทสํานักงานอธิการบดี
ประวัติการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือเดิม “สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ” เปนหนึ่งในหาสถาบัน
ราชภัฏที่ตั้งขึ้นใหม เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๔๗ ยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ มุ ง มั่ น ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให ก า วทั น การ
เปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิ จ โลก เพื่อ เปน กลไกในการพัฒนาคุณภาพทรัพ ยากรมนุษ ย ตอบสนอง
ตลาดแรงงาน ผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อการแขงขันใน
ระดับประเทศ
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ โดยการแบ ง ส ว นราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และตอมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไดมีประกาศ
แบงสวนงานภายในระดับกองหรือเทียบเทากอง และแบงสวนงานภายในระดับงานหรือเทียบเทางาน
ภายในสํานักงานอธิการบดี เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
ขอ ๑ ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
(๑) กองกลาง
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานคลัง
๑.๓ งานพัสดุ
๑.๔ งานบริหารบุคคล
๑.๕ งานอาคาร สถานที่ ยานพานหะและบริการ
๑.๖ งานประชาสัมพันธ เอกสารการพิมพ และโสตทัศนูปกรณ
(๒) กองนโยบายและแผน
๒.๑ งานบริหารทั่วไป
๒.๒ งานแผนและงบประมาณ
๒.๓ งานยุทธศาสตรและแผนงาน
๒.๔ งานสถิติสารสนเทศและประเมินผล
๒.๕ งานวิเทศสัมพันธ
๒.๖ งานออกแบบและวางผัง
(๓) กองพัฒนานักศึกษา
๓.๑ งานบริหารทั่วไป
๓.๒ งานกิจกรรมนักศึกษา กีฬาและนันทนาการ
๓.๓ งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
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๓.๔ งานบริการ สวัสดิการและใหคาํ ปรึกษา
๓.๕ งานทุนการศึกษาและแนะแนว
ปรัชญา
มุงใหบริการ พัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ
ปณิธาน
พัฒนาองคกร สูความเปนเลิศ
วิสัยทัศน
สํานักงานอธิการบดี เปนหนว ยงานกลางที่ทําหนา ที่บริการ สนับสนุน ประสาน
ความรวมมือเพื่อใหพันธกิจทุกๆ ดานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บังเกิดผลดีอยางเปนระบบ มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ สูมาตรฐานสากล
พันธกิจ
เพื่อใหการพัฒนางานของสํานักงานอธิการบดีบรรลุตามปรัชญา วัสัยทัศน และสอดรับกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภักศรีสะเกษ จึงกําหนดพันธกิจหลักไว ๕ ขอ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ใหบริการแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกและนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีจิตสํานึกดานการบริการ
ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนใหสะอาดสวยงามรมรื่นอยูเสมอ
สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาสังคมรวมกับชุมชน

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบริการที่ดี มีคุณภาพแกบคุลากรทั้งภายในและภายนอกและนักศึกษา
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน และสงเสริมสนุนจัดกิจกรรมให
นักศึกษาเพื่อ ใหสามารถขับเคลื่อนและดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อสรางและปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
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โครงสรางการบริหาร
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผูอาํ นวยการ
สํานักงานอธิการบดี

รองผูอาํ นวยการ
สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองพัฒนานักศึกษา

นโยบายการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี
๑. สนับสนุนนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒. มุงเนนการใหบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะในงานที่รับผิดชอบ
๔. ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
อัตลักษณ
อัตลักษณ (Identity) คือ สํานักงานสีเขียว (Green Office) เปนการดูแลสํานักงานใหเปน
มิตรกับผูปฏิบัติงาน ผูใชบริการ เอื้ออาทรตอสังคมและสิ่งแวดลอม สรางจิตสํา นึกความรับผิดชอบ
และการเขาถึงองคความรู ใชทรัพยากรอยางคุมคา คุมราคา และประหยัดพลังงาน
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คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาสนะ
๒. นายบุญชู
๓. นางสุภาพร
๔. นางเพ็ญพักตร
๕. นางประณีตศิลป
๖. นางสาวศรีสุดา
๗. นายจรัส
๘. นางสาวกมลมาศ
๙. นางอัญชลี
๑๐. นางสุพรรษา
๑๑. นางสาวภิญญภัทฎ

เชิดชู
นามบุรี
ชัยชนะธรรม
สุมณฑา
โตมร
จันทร
โนนกอง
เอี้ยวถาวร
สุวัฒโนดม
แสงตา
ใสกระจาง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๑๗

บทที่ ๓
นิยามศัพท

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรู
ที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยา งมีประสิทธิภาพ
อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี ๒ ประเภทคือ
๑. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณพรสวรรค
หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคล ในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆเปนความรูที่ไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางานงานฝมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห บางครั้งจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
๒. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวมถายทอดไดโดย
ผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎีคูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือเครื่องมือเพื่อการ
บรรลุเปาหมายอยางนอย ๔ ประการไปพรอม ๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมาย
การพัฒนาคน บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชนเปน
หมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางาน
การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย ๖ ประการตอความรู ไดแก
(๑) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร
(๒) การเสาะหาความรูตองการ
(๓) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน
(๔) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
(๕) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรู มาแลกเปลี่ยนเรียนรู
และสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว
(๖) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุด
ความรูที่ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดํา เนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้ง
ความรูที่ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และ
ความรูฝงลึกอยูในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคนทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อคานิยม) อยูในสมอง
(เหตุผล) และอยูในมือและสวนอื่นๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปน
กิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทํารวมกัน ไมใชกิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว

๑๘  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึงวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิตบริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชใน
การปรับปรุงองคกรของตนเพื่อมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศการ
จัดสรรทรัพ ยากร การปฏิบัติการผลลัพธและการวิเคราะหเพื่อสนับสนุนเป าประสงคที่สําคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการผล
การดําเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบัน ประสบความสําเร็จหรือสู
ความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสํา เร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ
บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบัน โดยทั่วไปมักใชเวลา ๕ ป เปนแผนที่กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค
ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบัน ซึ่งตองมีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธ และคาเปาหมายของตัว
บงชี้ เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผน
ดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป
แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบันส ถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรตองจัดหาสําหรับ
การดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนตองการ
ใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้น
บังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใช วาสามารถจัดหาได
จากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคา ธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดิน หรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอก หรือศิษ ยเกา หรื อสถาบัน
จะตองมีการระดมทุ นดวยวิธีก ารอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพ ยสิน ทางปญ ญาเป นมู ลคา
รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละ
หลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ป เปนแผน
ที่ถา ยทอดแผนกลยุทธล งสูภาคปฏิ บัติ เพื่อ ใหเกิ ดการดํา เนิ นงานจริ ง ตามกลยุ ท ธ ประกอบดว ย
โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัว
บง ชี้ค วามสํา เร็ จของโครงการหรือ กิ จ กรรมคา เป า หมายของตั ว บง ชี้ เ หล า นั้ น รวมทั้ ง มี ก ารระบุ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๑๙

ผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรตองใช
ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ
และประสบการณ ซึ่งสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกํา หนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผล
ออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของ
เอกสารหรือสื่อ อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดว ย ปจจัย
นําเขา กระบวนการผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องคการหนวยงานหรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
(เชนระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย หรือองคการกลางระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เชนสภาอุตสาหกรรมสภาหอการคา
สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล๑ หมายถึง การปกครองการบริหารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการตางๆ ให
เปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตอง ชอบ
ธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจาก
การแทรกแซงจากองคการภายนอกเปนตน
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นํามาปรับใชในภาครัฐมี ๑๐ องคประกอบดังนี้๒
๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กั บสว นราชการหรื อหนวยงานที่มีภารกิจคลา ยคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนํา ของ
ประเทศเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และ
เปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสมให
องคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดา นตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
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พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยูในระดับที่สนองตอความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
๕) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เมื่ อ มี ข อ สงสั ย และสามารถเข า ถึง ขอ มูล ข า วสารอัน ไม ตอ งห า มตามกฎหมายได อ ย า งเสรี โดย
ประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆและสามารถตรวจสอบได
๖) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ
ปญหา หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวน
ทองถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึง การมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผล
การดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใน
การบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวน
เสีย
๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝกอบรม และอื่นๆ
๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุม
บุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับ ผลกระทบโดยตรง ซึ่งตองไมมีขอ
คัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดย
เอกฉันท
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บทที่ ๔
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก
ระดับสํานัก ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับสํานัก และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับ
สํานัก จํานวนรวม ๘ ตัวบงชี้ ดังนี้

ลําดับ

ตัวบงชี้

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กระบวนการพัฒนาแผน
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
สํานักงานสีเขียว
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบบริหารความเสี่ยง
การพัฒนาสํานักสูสถาบันเรียนรู
ระบบการพัฒนาบุคลากร
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สํานัก

ชนิดของตัว
บงชี้
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ

เกณฑการ
ประเมิน (ขอ)
๘
๗
๖
๖
๖
๕
๗
๗

องคประกอบที่ ๑
กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
หนาที่หลักของหนวยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการ หรือ
สนับสนุนพันธกิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนิ นงานของหนวยงาน เพื่อใหหนวยงานดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือ
จุดเนน มี คุณภาพ มี ความเปน สากล และเจริญ เติบ โตอย า งยั่ งยืน ดัง นั้ น หน ว ยงานต องกํ า หนด
วิสัย ทัศน พัน ธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดํา เนินงานเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของหนวยงาน
แลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม

๒๒  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

นิยามศัพท
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของหนว ยงานโดยทั่วไปมักใชเวลา ๕ ป เปน แผนที่
กําหนดทิศทางการพัฒนาของหนวยงาน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของหนวยงานควร
ครอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ ของหน ว ยงาน มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ค วามสาเร็จ ของแต ล ะกลยุ ทธ แ ละค า
เปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยหนวยงานนําแผน
กลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ป
เป น แผนที่ ถ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ ล งสู ภ าคปฏิ บั ติ เพื่ อ ให เ กิ ด การดํ า เนิ น งานจริ ง ตามกลยุ ท ธ
ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมี
การระบุผูรับ ผิด ชอบหลัก หรือ หัว หนา โครงการ งบประมาณในการดาเนิน การ รายละเอีย ดและ
ทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
เกณฑมาตรฐาน
๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารสํานัก โดยเปนแผนฯ ที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔)
๒. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสํานัก ไปสูทุกหนวยงานภายใน
๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมยุทธศาสตรของ
หนวยงาน
๔. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจาป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
๕. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกยุทธศาสตรของหนวยงาน
๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ ๒
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณา
๗. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอย ปละ ๑ ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการบริหารสํานัก เพื่อพิจารณา
๘. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหาร/คณะกรรมการบริหาร
สํานัก ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ขอ
๒ หรือ ๓ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ หรือ ๗ ขอ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๘ ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๒๓

องคประกอบที่ ๒
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกล
ยุทธทางดา นการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนที่สามารถผลัก ดันแผนกลยุ ทธ ของสํ านักใหส ามารถ
ดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงิน
รายไดอื่นๆ ที่หนวยงานไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบครบทุกยุทธศาสตร มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงิน
ตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกภารกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหนวยงานได
นิยามศัพท
แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของหนวยงานที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของหนวยงานใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของหนวยงาน หนวยงานควรประเมินความตองการทรัพยากรที่
ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตาม กลยุทธแตละกลยุทธ และประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมา
เปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่หนวยงานใชในการ
ดํา เนิน การใหกลยุท ธนั้น บั งเกิ ดผล จากนั้น จึง จะกํา หนดใหเห็นอย า งชั ดเจนถึงที่ม าของเงิน ทุน ที่
ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดจากการจัดสรรงบประมาณทั้งเงินบํารุง
การศึก ษาและงบประมาณแผ นดิน รวมทั้ งมี ก ารวิเ คราะห ตนทุ นของการดํา เนิ น งานด ว ย โดยที่
ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของหนวยงาน
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (๑ ต.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒)
เกณฑมาตรฐาน
๑. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
๓. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา
หนวยงาน และบุคลากร
๔. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
๕. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง
๖. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ
ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกาหนด

๒๔  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

๗. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ขอ
๒ หรือ ๓ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ขอ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๒๕

องคประกอบที่ ๓
สํานักงานสีเขียว
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถานที่ทํางานที่มีการออกแบบและกอสรางของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ที่ผูทํางานหรือผูประกอบอาชีพใชเปนที่ปฏิบัติงานดานเอกสาร
ด า นการประชุ ม และการจั ด นิ ท รรศการ รวมไปถึ ง พื้ น ที่ ใ ช ป ระโยชน อื่ น ๆ ภายใน ได แ ก พื้ น ที่
รับประทานอาหาร พื้นที่ประกอบอาหาร หองน้ํา ลานจอดรถ พื้นที่รองรับของเสีย ระบบบําบัดของ
เสีย
นิยามศัพท
สํานักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึงสํานักงานและกิจกรรมตางๆ ภายในสํานักงานที่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยการใชทรัพยากรและพลังงานอยา งรูคุณคา มีแนวทางใน
การจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงานที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและที่สําคัญจะตองปลอยกาซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ํา
เกณฑมาตรฐาน
๑ การกําหนดบริบทองคกรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดลอมในสํานักงาน
๒ มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานดานสิ่งแวดลอม
๓ การวิเคราะหและแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ
๔ มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับสํานักงาน
๕ กําหนดแผนการฝกอบรม ดําเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการ
ฝกอบรม
๖ มีการรณรงคสื่อสารและใหความรูตามที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๑ ขอ

มีการดําเนินการ
๒ ขอ

มีการดําเนินการ
๓ ขอ

มีการดําเนินการ
๔ – ๕ ขอ

มีการดําเนินการ
๖ ขอ

๒๖  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๔
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบายแผนงานโครงสรางและการบริหารจั ดการงานทํ านุบํารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษฟนฟูสืบสานเผยแพรวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนน
ของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑมาตรฐาน
๑. กําหนดผูรบั ผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกํา หนดตัวบงชี้วัดความสํา เร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ขอ
๒ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ - ๔ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ขอ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๖ ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๒๗

องคประกอบที่ ๕
ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
เพื่อใหหนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน
ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จ ะเกิดขึ้ นในอนาคตอยูใน
ระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนา
และโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอ
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง
และทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปน
สําคัญ
เกณฑมาตรฐาน
๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รบั ผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
๒. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย ๓ ดาน
ตามบริบทของหนวยงาน จากตัวอยางตอไปนี้
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ
ใหบริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ ๒
๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๖. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปใชใน
การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
หมายเหตุ
คะแนนการประเมินจะเทากับ ๐ หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นในสถาบันในรอบปการ
ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง

๒๘  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาพลักษณ หรือตอควานมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันใน
การควบคุ ม หรื อจั ด การความเสี่ ย ง หรือ ป จ จั ย เสี่ย งที่ไ ม มีป ระสิท ธิ ภาพเพี ยงพอโดยมี ห ลัก ฐาน
ประกอบที่ชัดเจน
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่มีผลประเมินเปนศูนย (๐) คะแนน เชน
๑. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย
บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่
เกิด ขึ้น ได แต ไมพ บแผนการจั ดการความเสี่ย งหรือ ไมพ บความพยายามของสถาบั น ในการระงับ
เหตุการณดังกลาว
๒. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัย
ตางๆ เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว Online เปนตน
๓. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม
สามารถปฏิ บัติ ต ามเกณฑมาตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษาของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง
เกณฑการประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ขอ
๒ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ขอ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ขอ

**หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (๐) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการประเมิน
เปนศูนย (๐)ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตนการไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมิน
ไดคะแนนเปนศูนย (๐) ไดแก
๑. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับ
เพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตาม
แผน
๒. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป องกัน) ของ
สถาบัน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๒๙

องคประกอบที่ ๖
การพัฒนาสํานักสูสถาบันเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ ๓ กําหนดใหหนวยงานมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่ อมุงสูหนวยงานแห งการเรียนรู โดยมี การ
รวบรวมองคความรูที่มีอยูในหนวยงานซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปน
ระบบ เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหหนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการใน
การบริหารจัดการความรูในหนวยงาน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การ
จัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน การ
สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น
นิยามศัพท
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ
หรื อสู ความเป น เลิ ศ ตามเป า หมาย เป น ที่ ย อมรั บในวงวิ ช าการหรื อ วิ ชาชี พ นั้ นๆ มี หลั ก ฐานของ
ความสํา เร็ จปรากฏชั ดเจน โดยมี การสรุปวิธี ป ฏิ บัติ หรื อขั้ นตอนการปฏิ บั ติ ตลอดจนความรู และ
ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใชประโยชน
ได
เกณฑมาตรฐาน
๑. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของสํานัก
๒. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑
๓. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
๔. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่กี ําหนดในขอ ๑ ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
๕. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา
ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ขอ
๒ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ขอ

๓๐  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ขอ

องคประกอบที่ ๗
ระบบการพัฒนาบุคลากร
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถาหนวยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่น
ตั้งใจปฏิบัติหนา ที่ตามภาระงานที่กํา หนด ผูบ ริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตาม
ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดั บมีความพึ งพอใจในการทํางาน
มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยู
กับองคกรตลอดไป
นิยามศัพท
จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึงปฏิบัติ เพื่อ
รักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช
กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดย
ตองยึดมั่นในหลักการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ๒) ซื่อสัตยสุ จริตและ
รับผิดชอบ ๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ๔) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือก
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖) ไมใชอํานาจครอบงํา ผิดทํานองคลองธรรมตอ
นิสิต และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ ๑๐ ประการ คือ ๑) จรรยาบรรณตอตนเอง ๒) จรรยาบรรณ
ตอวิ ชาชีพ ๓) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน ๔) จรรยาบรรณตอหน วยงาน ๕) จรรยาบรรณตอ
ผูบังคับบัญชา ๖) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา ๗) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน ๘) จรรยาบรรณตอ
นิสิตและผูรับบริการ ๙) จรรยาบรรณตอประชาชน และ ๑๐) จรรยาบรรณตอสังคม
บุ ค ลากร หมายถึ ง บุ ค ลากรประจํ า ทั้ ง หมด ที่ มี สั ญ ญาจ า งกั บ หน ว ยงานทั้ ง ป
การศึกษา และมีระยะเวลาการทางานไมต่ํากวา ๙ เดือน
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัด สิ นใจและในการปฏิ บั ติ แก ผู ป ฏิบั ติง าน ซึ่ง เปน ผู มีค วามรู ความเขา ใจเกี่ ย วกั บ งาน เพื่ อ ให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑมาตรฐาน
๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
๒. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
๓. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
๔. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
๕. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากร ถือปฏิบัติ
๖. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๓๑

เกณฑการประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ขอ
๒

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ หรือ ๔ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ หรือ ๖ ขอ

๓๒  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ขอ

องคประกอบที่ ๘
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบั นอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งหนวยงาน
ตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน
ใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยและ
หน ว ยงานต น สั งกั ด ตลอดจนหนว ยงานที่ เ กี่ย วขอ ง มี ก ารวั ด ผลสํ า เร็ จ ของการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนใน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของงานตามภารกิจ ทั้ง นี้ เพื่อ เปน หลั ก ประกัน แก สาธารณชนใหมั่ นใจได ว า
หนวยงานสามารถสรางผลผลิตตามภารกิจที่มีคุณภาพ
นิยามศัพท
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อให
ไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ อื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัย
นําเขา กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
รายงานการประเมินคุณภาพ หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่รวมผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน จากกรรมการประเมินฯ เรียบรอยแลวไวดวย
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ
หรื อสู ความเป น เลิ ศ ตามเป า หมาย เปน ที่ ย อมรั บ ในวงวิ ช าการหรือ วิ ช าชีพ นั้ น ๆ มี ห ลัก ฐานของ
ความสํา เร็ จปรากฏชัดเจน โดยมี การสรุปวิธีป ฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิ บัติ ตลอดจนความรู และ
ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชน
ได
เกณฑมาตรฐาน
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๒. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
๓. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย ๑) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานการประเมิน คุณภาพ โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน กอนจัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ ๓)
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๓๓

การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน
๔. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
๕. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง ๖ องคประกอบ
คุณภาพ
๖. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใช บริการตามภารกิจ
ของหนวยงาน
๗. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดา นการประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน/มหาวิทยาลัย
และมีกิจกรรมรวมกัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ขอ
๒ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ หรือ ๔ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ หรือ ๖ ขอ

๓๔  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ขอ

ภาคผนวก

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๓๕

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ระบบการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

ระบบตรวจสอบคุณภาพ

ระบบประเมินคุณภาพ

(Quality Auditing)

(Quality Assessment)

พัฒนาการควบคุมการ
ปฏิบัติงานใหเกิดคุณภาพ

จัดทําการตรวจสอบภายใน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ โดย

ประเมินคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน

โดย

- จัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในระดับสํานัก

โดย

- แตงตั้งคณะกรรมการ
- กําหนด/ทบทวนนโยบาย
- จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
- จัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา

- ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผน

- กําหนดแผนการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสํานัก

- สรุปผลการตรวจสอบ

- แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ

- ปรับปรุงตามผลการ
ตรวจสอบ

- จัดทําและวิพากษ SAR ระดับ
สํานัก

- กําหนดผูรับผิดชอบราย
องคประกอบ
- กําหนดผูรับผิดชอบรายตัว
บงชี้
- สรางเครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- สงเสริมการวิจัยดานการ
ประกันคุณภาพ/แนวปฏิบัติที่ดี
ดานการประกันคุณภาพ

๓๖  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

- สง SAR เขาระบบ CHEQA
Online
- รับประเมินระดับสํานักตาม
แผน
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
สูสภามหาวิทยาลัย
- ทบทวนผลการดําเนินงาน
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพหลัง
การประเมิน

ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

ที่

ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร

1

คณะกรรมการบริหาร
สํานัก

คณะกรรมการบริหารสํานัก

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2

คณะกรรมการบริหาร
สํานัก

กําหนด/ทบทวนนโยบายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

นโยบายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

3

คณะกรรมการดานการ
ประกันคุณภาพ

จัดทําปฏิทินการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ปฏิทินการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

กําหนดเกณฑ/ตัวบงชี้

กรอบการประเมินคุณภาพภายใน

คณะกรรมการบริหารสํานัก

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานัก

4
5

คณะกรรมการบริหาร
สํานัก

6

คณะกรรมการดานการ
จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

7

มอบหมายผูดูแลรายองคประกอบและ
รายตัวบงชี้

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

8

จัดทําโครงการใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

9

สรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การประกันคุณภาพการศึกษา

เครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

10

สงเสริมการวิจัยดานการประกัน
งานวิจัย/แนวปฏิบัติที่ดีดานประกัน
คุณภาพ/แนวปฎิบัติที่ดีดานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
คุณภาพ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๓๗

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)

ที่
1

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการดานการ
ประกันคุณภาพ

ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร

จัดทําแผนการตรวจสอบภายในระดับ
สํานัก

แผนการตรวจสอบคุณภาพภายใน

2

ดําเนินการตรวจสอบตามแผน

ผลการติดตามตรวจสอบ

3

สรุปผลการตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ

4

ปรับปรุงตามผลการตรวจสอบ

รายงานการปรับปรุง

๓๘  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

ที่

ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน

หลักฐาน/เอกสาร

1

คณะกรรมการดานการ
กําหนดแผนการประเมินคุณภาพภายใน แผนประเมินคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก
ภายใน

2

คณะกรรมการดานการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสํานัก

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมิน
ระดับสํานัก

3

สํานัก

SAR สํานัก

4

คณะกรรมการดานการ
สง SAR เขาระบบ CHEQA Online
ประกันคุณภาพการศึกษา

5

คณะกรรมการผูประเมิน
ระดับสํานัก

6

คณะกรรมการดานการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประกันคุณภาพการศึกษา

จัดทําและวิพากษ SAR ระดับสํานัก

ระบบ CHEQA Online

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ รายงานผลการประเมินระดับสํานัก
สํานัก
- ระบบ CHEQA Online
- รายงานผลการประเนินระดับสํานัก

7

สภามหาวิทยาลัย

พิจารณาผลการประเมินคุณภาพและให รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะ

8

ทุกฝาย

ทบทวนผลการดําเนินงาน

รายงานการประชุม

9

ทุกฝาย

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพหลังการ
ประเมิน

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan)

10 ทุกฝาย

นําแผนสูการปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการ

11 ทุกฝาย

ติดตามการดําเนินงานตามแผน

รายงานผลการติดตาม

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๓๙

ปฏิทินการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปการศึกษา ๒๕๖๒)
ระยะเวลา
ส.ค. - ก.ย. ๖๒

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี

- คณะทํางานดานประกัน
คุณภาพ

๒. ทบทวนแผนกลยุทธ/ทบทวนตัวบงชี้/ปฏิทินการดําเนินงาน

- คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี ก.บ.

ต.ค. – พ.ย. ๖๒ เห็นชอบแผนกลยุทธ / แผนการดําเนินงานตามตัวบงชี้

- คณะทํางานดานประกัน
คุณภาพ
- คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี ก.บ.

ม.ค. – มิ.ย. ๖๓
มี.ค. ๖๒

ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ
กํากับติดตาม การดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามตัวบงชี้

คณะกรรมการตามคําสั่งที่
รับผิดชอบตัวบงชี้
- คณะทํางานดานประกัน
คุณภาพ
- คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี ก.บ.

มิ.ย. ๖๓

๑. จัดสงขอมูลดานการประกันคุณภาพตามตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการตามคําสั่งที่
รับผิดชอบตัวบงชี้

๒. ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ รวบรวมและกรอกขอมูล - คณะทํางานดานประกัน
ในระบบการประกันคุณภาพ รองรับการตรวจประเมินของ
คุณภาพ
คณะกรรมการตรวจประเมิน
- คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี ก.บ.
ก.ค. ๖๓

๑.จัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง
๒. ตรวจรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน

- คณะทํางานดานประกัน
คุณภาพ

หมายเหตุ – กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม หรือเปนไปตามมติคณะกรรมการที่กําหนด

๔๐  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่ ๐๔๒๖ / ๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ กํากับ ตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูล ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจําป ๒๕๖๒

____________________
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ กํากับ ตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูล ดานการ
ประกันคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจําป ๒๕๖๒ คําสั่งที่
๐๒๗๔ / ๒๕๖๒ เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงองค ป ระกอบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
องคประกอบ โดยสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบใหมีการปรับเปลี่ย น ในการประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
ดังนั้น เพื่อใหการดํา เนินการดานการประกันคุณภาพของสํา นักงานอธิ การบดี เปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ อธิการบดีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงใหยกเลิกคําสั่งที่ ๐๒๗๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับ ติดตามและจัดเก็บขอมูล การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจําป ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงแตงตั้งคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ กํากับ ตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูล ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจําป ๒๕๖๒ ดังรายชื่อตอไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. อาจารย ดร.เจษฎา
ชาตรี
๒. อาจารย ดร.วิมล
หลักรัตน
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์
ทองพันชั่ง
หนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา แกคณะกรรมการฝายตางๆ
๒. คณะกรรมการอํานวยการ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาสนะ
๒. นายบุญชู
๓. นางสุภาพร
๔. นางเพ็ญพักตร
๕. นางประณีตศิลป
๖. นางสาวศรีสุดา
๗. นายจรัส
๘. นางสาวกมลมาศ

เชิดชู
นามบุรี
ชัยชนะธรรม
สุมณฑา
โตมร
จันทร
โนนกอง
เอี้ยวถาวร

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาฯ
กรรมการและผูชวยฯ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๔๑

หนาที่ ๑. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตา งๆ เพื่ อสงเสริมสนับสนุ นการ
พัฒนาดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ทุกตัว
๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานใน
การประกันคุณภาพการศึกษาและใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานตามตัวบงชี้
๓. สนับ สนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและการประเมิน
ตนเองโดยถื อ ว า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารซึ่ ง เป น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
๔. กํ า กับ ติดตามและใหความเห็น ขอ เสนอแนะเกี่ย วกับการดํา เนิ นการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน
๕. รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักงานอธิการบดี
ตอมหาวิทยาลัยฯ ตามระยะเวลาที่กําหนด
๓. คณะกรรมการดําเนินงาน
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาสนะ เชิดชู
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญชู
นามบุรี
รองกรรมการ
๓. นายจรัส
โนนกอง
กรรมการ
๔. นางสุภาพร
ชัยชนะธรรม กรรมการ
๕. นางเพ็ญพักตร
สุมณฑา
กรรมการ
๖. นางประณีตศิลป
โตมร
กรรมการ
๗. นางสาวศรีสุดา
จันทร
กรรมการ
๘. นางอัญชลี
สุวัฒโนดม
กรรมการ
๙. นางสาวกมลมาศ
เอี้ยวถาวร
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสุพรรษา
แสงตา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๑. นางสาวภิญญภัทฎ
ใสกระจาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ประสานงาน ดําเนินงานที่เกี่ยวของในแตละตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยแบงคณะกรรมการดําเนินงานออกตามรายตัวบงชี้ ดังตอไปนี้

ตัวบง ชี้
ที่
๑

ชื่อตัวบงชี้

ผูกํากับติดตาม

ผูจัดเก็บขอมูล

กระบวนการพั ฒ นา นา ง สุ ภา พ ร ชั ย ช น ะ นางสาวธัญชนก สีหะวงษ
นางสาวชอลัดดา สินธุเดช
แผน
ธรรม

นางสาวทนัชดา นิธิเพ็งแจม
นางสาวพลอยไพลิน แสงสวาง
นางขวัญตา พงษธนู
นางสาวธนพร ชื้ อชวาลกุล
เลขานุการ

๔๒  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ

๒

นางสาวบุณฑริการ บุญกัณหา กรรมการและผูชวยฯ
สุขศรี
กรรมการ
ระบบกลไกการเงิ น นางประณีตศิลป โตมร นางดวงดาว
นางสาวสุคนธทิพย สัมทาน
กรรมการ
และงบประมาณ
นายณัฐวิทย จันทรหอม
กรรมการ
นางสาวปทมาวดี จันทะแจม
กรรมการ
นายอรรณพ สังฆพรหม
กรรมการ
นางสาวชนาภัค มุลกะกุล
กรรมการ
นางสาวสุพัตรา ราศรี
กรรมการ
นางสถิณรตรา โนนกอง
กรรมการ
นางสาวรัชฎาพร จันทศรี
กรรมการ
นางสาวณัทวดี ประมังคะตา
กรรมการ
นางวรรณวิสา
ศรีละพันธ
กรรมการ
นางสาวพัทธธีรา เสารชัย

๓

๔

๕

กรรมการแลเลขานุการ

นายบุญชู นามบุรี
ประธานกรรมการ
นายจรัส โนนกอง
รองประธาน
นางสุภาพร ชัยชนะธรรม
กรรมการ
นางเพ็ญพักตร สุมณฑา
กรรมการ
นางสาวณัฐนรี กิ่งเกษ
กรรมการ
นางสาวบุณฑริการ บุญกันหา
กรรมการ
นางประณีตศิลป โตมร
กรรมการ
นางอัญชลี สุวัฒโนดม
กรรมการ
นางสาวศรีสุดา จันทร
กรรมการ
นายนฤชา สมาน
กรรมการ
นายกิติศักดิ์ สิงหคะเนย
กรรมการ
นางสุภัทตรา ออนศรี
กรรมการ
นางสาวณัจยา บูรณะ กรรมการและเลขานุการ
นายพัฒนากร
เขตนิมิต
กรรมการ
ระบบกลไกทํานุบํารุง - ผูชวยศาสตราจารย
นางศิริวรรณ
หัตถนา
กรรมการ
ศิลปะและวัฒนธรรม ดร.อาสนะ เชิดชู
นางสาวบุณฑริการ บุญกัณหา
กรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารย
นางสาวณัฐฐาพร คณิตวงศวิวฒ
ั น
กรรมการ
ดร.พงษศักดิ์ ทองพันชั่ง กรรมการนางสาวณัจยา บูรณะ
กรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารย
นายจรัส โนนกอง
กรรมการและเลขานุการ
ดร.เตชิต ศิรวงศเดชา นางสาวกมลมาศ เอี้ยวถาวร กรรมการและผูชวยฯ
นางสาวภิญญภัทฎ ใสกระจาง กรรมการและผูชวยฯ
นางสาวศรีสุดา จันทร
กรรมการ
ระบบบริ ห ารความ - ผูชวยศาสตราจารย
นางสาวรัชฎาพร จันทศรี
กรรมการ
เสี่ยง
ดร.อาสนะ เชิดชู
นางสาวธั
ญ
ชนก
สี
ห
ะวงษ
กรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารย
นางสาวจิตโสตถิสุดา กฤษณสุวรรณ
กรรมการ
ดร.พงษศักดิ์ ทองพันชั่ง นางสาวเจริญศรี ธรรมนิยม
กรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารย
นางสาวสุลัดดา พุฒพิมาย
กรรมการ
ดร.เตชิต ศิรวงศเดชา
นางสาวลัดดาวัลย สมจิตร
กรรมการ
นางสาวณัฐนรี กิ่งเกษ
กรรมการ
นายสาคร ผมพันธ
กรรมการ

สํานักงานสีเขียว
(Green Office)

นายบุญชู นามบุรี

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  ๔๓

๖

๗

๘

นายอภิชาต มุกดามวง
กรรมการ
นายจรัส โนนกอง
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกมลมาศ เอี้ยวถาวร กรรมการและผูชวยฯ
นางสาวภิญญภัทฎ ใสกระจาง กรรมการและผูชวยฯ
นางสาวสุปราณี สมคะเน
กรรมการ
การพั ฒ นาสถาบั น สู - ผูชวยศาสตราจารย
นายสาคร ผมพันธ
กรรมการ
สถาบันการเรียนรู
ดร.อาสนะ เชิดชู
นางสาวศรีสุดา จันทร
กรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารย
นางประณีตศิลป โตมร
กรรมการ
ดร.พงษศักดิ์ ทองพันชั่ง นางชุดาลักษณ กิติราช
กรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารย
นางสาวทนัชดา นิธิเพ็งแจม
กรรมการ
ดร.เตชิต ศิรวงศเดชา นายจรัส โนนกอง
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกมลมาศ เอี้ยวถาวร กรรมการและผูชวยฯ
นางสุพรรษา
แสงตา
กรรมการและผูชวยฯ
กรรมการ
ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า นายจรัส โนนกอง นางชุดาลักษณ กิติราช
นางสาวแพรวา เจริญทรัพย
กรรมการ
บุคลากรสายสนับสนุน
นางสาวพรทิพย รัตนวงษ
กรรมการ
นายอภิชาต เพ็งตา
กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ ศรีแฉลม
กรรมการ
นางสาววนิดา วรรณทวี
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเจริญศรี ธรรมนิยม
กรรมการและผูชวย
ฯ
นายบุญชู นามบุรี
รองประธาน
ระบบกํากับการ
- ผูชวยศาสตราจารย
นางสุภาพร ชัยชนะธรรม
กรรมการ
ประกันคุณภาพ
ดร.อาสนะ เชิดชู
นางเพ็
ญ
พั
ก
ตร
สุ
ม
ณฑา
กรรมการ
การศึกษา
- ผูชวยศาสตราจารย
นางประณีตศิลป โตมร
กรรมการ
ดร.พงษศักดิ์ ทองพันชั่ง นางสาวศรีสุดา จันทร
กรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารย
นายจรัส โนนกอง
กรรมการและเลขานุการ
ดร.เตชิต ศิรวงศเดชา นางสาวกมลมาศ เอี้ยวถาวร กรรมการและผูชวยฯ
นางสาวภิญญภัทฎ ใสกระจาง กรรมการและผูชวยฯ
นางสาวณัจยา บูรณะ
กรรมการและผูชวยฯ
นางสุพรรษา
แสงตา กรรมการและผูชวยฯ

หนาที่
๑. วิเคราะหภารกิจตามตัวบงชี้ และวางแผนประสานการทํางานกับผูที่เกี่ยวของ
๒. วางแผนการจัดเก็บขอมูลในองคประกอบและตัวบงชี้ที่ไดรับ
๓. เตรียมรายงานขอมูลตอกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
๔. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการอํานวยการ เสนอปญหา เพื่อพิจารณาหาทาง
แกไขปญหา
๕. จัดประชุมปรึกษาหารือกันในคณะทํางานอยางสม่ําเสมอ
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ใหคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งดังกลาว ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและเสียสละ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชน

๔๔  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

สูงสุดแกทางราชการ หากเกิดปญหาอุปสรรคใด ๆ ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาสั่ง
การตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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๔๘  คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

