คำนำ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ให้ควำมสำคัญกับ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ซึ่งผู้บริหำรและบุคลำกร
ของสำนักมีควำมตระหนัก และเข้ำใจในระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรกำหนดนโยบำย พร้อมทั้ ง
พัฒนำระบบและกลไก กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกขึ้น โดยยึดตัวบ่งชี้ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เป็นหลัก และสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
หลังจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจำปีกำรศึกษำ 2554
เรียบร้อยแล้วนั้น สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุม
ผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพือ่ กำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และจัดทำแผนกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2555 พร้อมทั้งเผยแพร่ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ รับทรำบและ
นำไปวำงแผนกำรดำเนินกำร ต่อไป
อย่ำงไรก็ตำม ยังมีรำยละเอียดในกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนของตัวบ่งชี้ต่ำง ๆ ในกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ผู้บริหำร บุคลำกร และผู้ปฏิบัติงำนจะต้องทำควำมเข้ำใจตั้ งแต่กำรวำงแผน
กำรดำเนินงำนตำมแผน กำรตรวจประเมิน และกำรปรับปรุงพัฒนำ รวมทั้งกำรรวบรวมและกำรจัดเก็บ
หลักฐำนเพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
รำยละเอียดตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่ำง ๆ ตำมที่สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ได้กำหนดไว้ในคู่มือกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำเล่ มนี้ จะเป็นแนวทำงและสร้ำงควำมชัดเจนในกำร
ปฏิบัติงำนให้กับผู้บริหำร บุคลำกร และผู้ปฏิบัติงำนของสำนัก ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกคน ได้เป็นอย่ำงดี
และที่ส ำคัญ เพื่ อให้ เป็ น ไปตำมนโยบำย ตำมระบบและกลไกด้ำนกำรประกัน คุณ ภำพฯ ที่ได้ กำหนดไว้
โดยทำให้ภำรกิจของมหำวิทยำลัย ทุกด้ำนมีคุณภำพและตอบสนองต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ได้ตำม
ควำมมุ่งหวัง ตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักและมหำวิทยำลัย

หน่วยประกันคุณภำพ
ธันวำคม 2555

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บริบทของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติความเป็ นมาของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างการบริ หารงาน สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากร
บทที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ความจาเป็ นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
กับการประกันคุณภาพการศึกษา
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
นโยบายการประกันคุณภาพ ของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 3 องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องด้ านการประกันฯและนิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในตัวบ่ งชี้
รายละเอี ยดตามองค์ป ระกอบและตัว บ่ ง ชี้ ด้านการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางสรุ ปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่สานักฯ ต้องดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
คาชี้แจงอื่นๆในการนาตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุมศึกษา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
บทที่ 4 รายละเอียดองค์ ประกอบ ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ การประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

หน้ า
ก
ข
1
1
4
5
6
9
9
10
12
13
15
20
21
21
26
30
31
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38
39
39
42
42
47
47
52
55
63
68

เรื่อง
บทที่ 5 การวิเคราะห์ ตวั บ่ งชี้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริ หารจัดการ
ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ภาคผนวก แบบรายงานการประเมิน

หน่ วยประกันคุณภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้ า
73
73
74
76
77
79

ค

บทที่ 1
บทที่ 1
บริบทของ
บริบทของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประวัติความเป็นมาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เดิมชื่อห้องสมุดวิทยำลัยครูเพชรบูรณ์ มีฐำนะเป็นแผนก สังกัดสำนักงำนอธิกำร เปิดบริกำรเป็น
ครั้งแรกในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2520 ณ อำคำรศิลปะเดิม
ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ำยมำยังอำคำรหอสมุดใหม่ (อำคำรรูปหกเหลี่ยม สำนักศิลปวัฒนธรรม)
ปี พ.ศ. 2527 แผนกห้องสมุดได้ปรับฐำนะเป็นฝ่ำยหอสมุดตำม พ.ร.บ.วิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2)
นับจำกนั้นมำ ฝ่ำยหอสมุดได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยลำดับ
ปี พ.ศ. 2538 ฝ่ำยหอสมุดได้รับงบประมำณเพื่อสร้ำงอำคำรใหม่เป็นอำคำร 4 ชั้นปรับฐำนะจำก
ฝ่ำยหอสมุดเป็นสำนักวิทยบริกำร ใช้งบประมำณ ก่อสร้ำงจำนวน 21 ล้ำนบำท และค่ำวัสดุครุภัณฑ์ประจำ
อำคำร จำนวน 10 ล้ำนบำท และได้นำเทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มำใช้ในกำรบริกำรสืบค้น และกรอกข้อมูล
ทรัพยำกรสำรนิเทศ และได้ใช้ระบบกำรสืบค้นจำกตู้บัตรรำยกำรควบคู่กันไปกับโปรแกรมดังกล่ำว
ปี พ.ศ. 2540 เปลี่ยนจำก CDS/ISIS พัฒนำเป็นโปรแกรม FoxPro เขียนขึ้นเองโดยอำจำรย์จำก
ภำควิชำคอมพิวเตอร์ในกำรบริกำรยืม-คืนของห้องสมุด เพื่อเป็นกำรตอบสนองผู้ใช้ได้รับกำรบริกำรที่รวดเร็วง่ำย
และสะดวกยิ่งขึ้น
ปี พ.ศ. 2543 นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System) มำใช้ในกำร
ดำเนินงำนห้องสมุด โดยกำรพัฒนำระบบบริกำรยืม-คืน สิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืนที่ควบคุมด้วยบำร์โค้ด และ
พัฒนำงำนข้อมูลหนังสือ ให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีกำรรำยงำนสถิติข้อมูลสำรสนเทศและ
ประวัติกำรยืม-คืนของสมำชิกของห้องสมุดด้วย ซึ่งมีรำยละเอียดในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดเพิ่มขึ้น และเพื่อ
ควำมสะดวกในกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่
ปี พ.ศ. 2545 นำโปรแกรมจัดเก็บเอกสำร IR Web มำใช้จัดเก็บข้อมูลดรรชนีวำรสำรและกฤตภำค
สำนักเทคโนโลยี เป็นหน่วยงำนจัดตั้งขึ้นภำยในตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำบัน
รำชภัฏเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำร
เครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำบัน
ปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สานักเทคโนโลยีและสารสนเทศมีภำรกิจหลักมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ระบบกำรติดต่อสื่อสำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศต่ำงๆ เป็นหลัก ได้แก่ งำนให้บริกำรช่องทำงกำรติดต่อ
สื่อสำรกับสถำบันโดยจัดทำ Web site ของมหำวิทยำลัยภำยใต้ Domain name www.ripb.ac.th ควบคุมและ
ดูแลระบบกำรสืบค้นผ่ำนระบบ internet, intranet ของนักศึกษำและบุคลำกร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของ
มหำวิทยำลัย
ปี พ.ศ. 2547 สถำบันรำชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เปลี่ยนสถำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 และมีกำรรวมภำรกิจของ

คู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2555

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักวิทยบริกำรและสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำเป็นสำนักเดียวกัน ภำยใต้ชื่อ สานักวิทยบริการและ
---------เทคโนโลยีสารสนเทศ(Academic Resources and Information Technology Center)
ปี พ.ศ. 2548 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนขึ้น
ใหม่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรระบบงำนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นภำรกิจ2 ด้ำน ได้แก่ 1)
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือ ดูแลระบบกำรติดต่อสื่อสำรของมหำวิทยำลัยภำยใต้ Domain name
www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแลระบบกำรสืบค้นผ่ำนระบบ internet, intranet ของนักศึกษำและบุคลำกร
ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัย และดูแลระบบกำรให้บริกำร wireless internet ในมหำวิทยำลัย
และ 2) ด้ำนวิทยบริกำร คือ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยำกรสำรนิเทศทุกสำขำวิชำ และเป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำรที่
ทันสมัยบริกำรสำรนิเทศแก่อำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรในหน่วยงำนและชุมชน รวมทั้งบริกำรศูนย์ให้ กำรศึกษำ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยดำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรนิเทศที่เกี่ยวข้องกับรำยวิชำต่ำงๆ ตำมหลักสูตร
จัดบริกำรสำรนิเทศที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้บริกำร
กำรสืบค้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ดำเนินกำรงำนควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเครือข่ำยของ
สถำบันอุดมศึกษำในเขตภำคเหนือตอนล่ำง โดยมหำวิทยำลัยนเรศวรเป็นแม่ข่ำย
ปี พ.ศ. 2549 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดองค์กรตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2549 นั้น ให้แบ่งส่วน
รำชกำรในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นสำนักงำนผู้อำนวยกำร และภำยใต้สำนักงำนฯ มีงำน
ได้แก่ งำนบริหำรและธุรกำร งำนหอสมุดกลำง งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิจัย
และพัฒนำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย เป็นต้น
ปี พ.ศ.2550 สำนักงำนผู้อำนวยกำร ได้ย้ำยสำนักงำนไปที่อำคำรบรรณรำชนครินทร์ ชั้น 1 เพื่อควำม
สะดวกในกำรบริหำรจัดกำรสำนักฯ
ปี พ.ศ.2552 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี ได้รับงบประมำณ 160 ล้ำนบำท เพื่อสร้ำงอำคำรใหม่เป็น
อำคำร 3 ชั้น ตรงบริเวณสนำมฟุตบอลเล็ก และงำนหอสมุดกลำงได้ดำเนินกำรขอใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
WalieAotolibของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เพื่อทดแทน
โปรแกรมเดิม
ปี พ.ศ. 2554 งำนหอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำเนินกำรใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ WalieAotolibของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2555 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรขนย้ำยวัสดุครุภัณฑ์ไปอำคำร
วิทยบริกำร 1 และ 2 (ใหม่)
สถานที่ตั้ง :มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
สำนักงำนผู้อำนวยกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตั้งอยู่อำคำรวิทยบริกำร 1 ชั้น 1
งำนหอสมุดกลำง ตั้งอยู่ที่ อำคำรวิทยบริกำร 1(3 ชั้น)
งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตั้งอยู่ที่อำคำรวิทยบริกำร 2 ชั้น1 (3 ชั้น) และ
อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
งำนวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ตั้งอยู่ที่อำคำรวิทยบริกำร 2 ชั้น 1
โทรศัพท์ (056) 717153 โทรสำร (056) 717154 อินเทอร์เน็ต http://www.aritc.pcru.ac.th/
2

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่ วยประกันคุณภาพ

สัญลักษณ์ของสานัก
สีประจาสานัก: สีม่วง
ปรัชญา: เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจกำรบริกำร มำตรฐำนศูนย์สืบค้นข้อมูล
ปณิธาน : เป็นศูนย์กลำงบริกำรกำรสืบค้นข้อมูล และให้บริกำรเทคโนโลยีทันสมัย
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลำงบริกำรกำรเรียนรู้ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล”
พันธกิจ
1. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย
2. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และให้บริกำรทำงวิชำกำรที่หลำกหลำยแก่นักศึกษำ บุคลำกรทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย
3. สนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
5. บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนกำรวิจัย และบริหำรจัดกำร
เป้ำประสงค์
1.1 เป็นศูนย์กลำงบริกำรสำรสนเทศที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
1.2 ผู้รับบริกำรเข้ำถึงสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีได้อย่ำงรวดเร็ว
1.3 มีบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้และเอื้อต่อกำรค้นคว้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรบริกำรวิชำกำร พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
เป้ำประสงค์
2.1 เป็นแหล่งกำรบริกำรวิชำกำร พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนหน่วยงำนในท้องถิ่นและ
องค์กรต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
2.2 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรบริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกับหน่วยงำนในท้องถิ่นและ
องค์กรต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้ำประสงค์
3.1 เป็นแหล่งที่ให้บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น
3.2 เป็นแหล่งกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
---------เป้ำประสงค์
4.1 สืบสำนและเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
4.2 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงด้ำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
5.1 มีกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
5.2 มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน
เป้ำประสงค์
6.1 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน
6.2 บุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับกำรเป็น
ประชำคมอำเซียน
โครงสร้างการบริหารงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บดี
สำนักงำนผู้อำนวยกำร

งำนบริหำรและธุรกำร
- หน่วยสำรบรรณ
-หน่วยแผนและงบประมำณ
-หน่วยกำรเงินและพัสดุ
-หน่วยบุคคล
-หน่วยประชำสัมพันธ์
-หน่วยประกันคุณภำพ
-หน่วยอำคำรสถำนที่
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งำนหอสมุดกลำง
-หน่วยพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ
-หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
-หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยำกร
สำรสนเทศ
-หน่วยบริกำรสำรสนเทศ
-หน่วยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- หน่วยโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ
-หน่วยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ

คณะกรรมกำรบริหำรประจำสำนัก

งำนบริกำรคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย

- หน่วยบริกำรห้องปฏิบัติกำรอินเทอร์เน็ต
- หน่วยฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- หน่วยซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
- หน่วยระบบเครื่องแม่ข่ำย
- หน่วยควบคุมดูแลระบบโทรศัพท์ภำยใน
- หน่วยพัฒนำระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย

- หน่วยควบคุมและบริกำรระบบสำรสนเทศ
ของมหำวิทยำลัย
- หน่วยวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์
- หน่วยพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบเครือข่ำย
- หน่วยพัฒนำสื่อมัลติมีเดีย
- หน่วยพัฒนำเว็บไซต์ สำนักและ
มหำวิทยำลัย
- หน่วยพัฒนำระบบสำนักงำนอัตโนมัติ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่ วยประกันคุณภาพ

บุคลากร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำนภำพปัจจุบัน มีตำแหน่ง อำจำรย์ประจำ จำนวน 5 คน
ข้ำรำชกำรพลเรือน 1 คน พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 14 คน พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร1คน
ลูกจ้ำงประจำ 2 คน และลูกจ้ำงชั่วครำว 13 คน รวมมีบุคลำกรทั้งสิ้น 35 คน จำแนกตำมตำแหน่งและหน่วยงำน
จานวนบุคลากร
(หน่วย:อัตรำ/คน)
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
1. งำนบริหำรและธุรกำร
2. งำนหอสมุดกลำง
3. งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. งำนวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
รวมทั้งสิ้น

อาจารย์
ประจา

ข้าราชการ / พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม
ทั้งสิ้น

1
-

4
6
2

10
11
7

2
1
1

PC
1
-

ตาแหน่งอื่นๆ
2
4
4

1

-

5

-

1

7

5

1

15

1

13

35

หมำยเหตุ ตำแหน่งอื่นๆ 15 คน ได้แก่ พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 14 คน พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร 1 คน

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร
และ มีสำนักงำนผู้อำนวยกำรเป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำกองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร และตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์ โดยให้มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ประกอบด้วย
1.1 หน่วยสำรบรรณ
1.2 หน่วยแผนและงบประมำณ
1.3 หน่วยกำรเงินและพัสดุ
1.4 หน่วยบุคคล
1.5 หน่วยประกันคุณภำพ
1.6 หน่วยประชำสัมพันธ์
1.7 หน่วยอำคำรและสถำนที่
2. กลุ่มงำนหอสมุดกลำง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ประกอบด้วย
2.1 หน่วยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
2.2 หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
2.3 หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ
2.4 หน่วยบริกำรสำรสนเทศ
2.5 หน่วยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.6 หน่วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
---------2.7 หน่วยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ
3. กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ประกอบด้วย
3.1 หน่วยบริกำรห้องปฏิบัติกำรอินเทอร์เน็ต
3.2 หน่วยฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3.3 หน่วยซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
3.4 หน่วยระบบเครื่องแม่ข่ำย
3.5 หน่วยควบคุมดูแลระบบโทรศัพท์ภำยใน
3.6 หน่วยพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย
4. กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ประกอบด้วย
4.1 หน่วยควบคุมและบริกำรระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
4.2 หน่วยวิจัย จัดหำและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
4.3 หน่วยพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย
4.4 หน่วยพัฒนำสื่อมัลติมีเดีย
4.5 หน่วยพัฒนำเว็บไซต์สำนักและมหำวิทยำลัย
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บทที่ 2
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การ
สนับสนุนการศึกษาบัณฑิต การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกัน
มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสอง
ประเด็นต้องรับการประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบัน อุดมศึกษามีค วามจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่น ใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒ นาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ
การ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information)ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมา
ภิบาล
6) พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549
เพื่อเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วย โดยทุก
หน่วยระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
9) กระทรวงศึก ษาธิก ารได้มีป ระกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวัน ที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้
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การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิต
ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ด้วยความจาเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมิน การดาเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยเทียบเท่า และ
สถาบัน อุด มศึก ษาในภาพรวม ตามระบบคุณ ภาพและกลไกที่ส ถาบัน นั้น ๆ กาหนดขึ้น โดยวิเ คราะห์
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2) เพื่อให้ภ าควิช า คณะวิช าหรือ หน่ว ยเทีย บเท่าและสถาบัน อุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์(goals)
ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล
3) เพื่อให้ภาควิช า คณะวิช าหรือ หน่ว ยเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดทีค่ วร
ปรับ ปรุง ตลอดจนได้รับ ข้อ เสนอแนะในการพัฒ นาการดาเนิน งานเพื่อ เสริม จุด แข็งและพัฒ นาจุด ที่ ค วร
ปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่ อให้ข้ อมูล สาธารณะที่เป็ น ประโยชน์ต่อผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยทาให้ มั่ นใจว่าสถาบัน
อุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
5) เพื่อให้หน่วยต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยที่เกี่ยวข้อ มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
2. พระราชบั ญ ญั ติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติก ารศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ
“ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก” เพื่ อ ใช้ เป็ น กลไกในการผดุ ง รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนดโดยสถานศึกษาและหรือ หน่วยต้นสังกัด โดยหน่วยต้นสังกัดและสถานศึกษากาหนดให้ มีระบบการ
ประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษาและให้ ถือว่าการประกันคุณ ภาพภายในเป็นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยต้นสังกัด และหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึ กษาในแต่ล ะระดั บ ซึ่งประเมิน โดย “ส านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึก ษา
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1
ครั้งในทุ กรอบ 5 ปี นั บ ตั้งแต่ก ารประเมิ น ครั้งสุ ดท้ ายและเสนอผลการประเมิน ต่อ หน่ ว ยที่ เกี่ยวข้อง และ
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สาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดาเนิ น การประเมินคุณ ภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้ นไปแล้ ว
ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ างประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบที่ ส อง (พ.ศ.2549-2553) และการเตรีย มการประเมิ น
คุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของสมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับ
สถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก เช่น วิทยาเขต หรือศูนย์ หรือหน่วย
จัดการศึกษานอกที่ตั้ง การประเมิน จะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพจะมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น หรื อ กลุ่ ม สถาบั น ที่ แ ต่ ล ะสถาบั น เลื อ กตา มประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
รูป แบบและวิธีการประเมิน คุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการสาคัญ 5 ประการ (สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 2549) ดังต่อไปนี้
1) เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน การจับผิด
หรือการให้คุณ – ให้โทษ
2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง (evidence –
based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)
3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกากับควบคุม
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่าย ที่
เกี่ยวข้อง
5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความ
หลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสานักสามารถกาหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตาม
ศักยภาพของสานัก
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภ าพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดาเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษา ที่
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย
ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอานาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิต
ในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษา แต่ละกลุ่มเหล่านี้
จะน าไปสู่การเปลี่ย นแปลงอุดมศึกษา และส่ งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสาคัญ อาทิ
สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศดี
ขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการทางานของอาจารย์ สามารถปรับจานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็น
ความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกัน
คุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมิน
คุณภาพควรนาไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษา และสาธารณะให้ความเชื่อถือเป็นฐาน
และเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
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จากกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยา 15 ปี ดั ง กล่ า ว กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 กาหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ากว่าปริญญาตรี
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกาลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุม่ ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ หน่วย ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการ
ดารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทาวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดั บสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒ นาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจาแนกได้เป็น 2
ลักษณะคือ ลั กษณะที่ 1 เป็ น สถาบั น ที่เน้ น ระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา และลั กษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่ เน้นระดับ
ปริญญาตรี
กลุม่ ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการ
ทาวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการ
ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นาทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนว
หน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับ การ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว
4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5
ที่ว่าด้ว ยการบริห ารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กาหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีห น้าที่
พิจ ารณาเสนอมาตรฐานการอุ ดมศึกษาที่ ส อดคล้ องกั บความต้ องการตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ ทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วย เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายการ
พัฒ นาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทาขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสาคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่คานึงถึง ความหลากหลายของกลุ่ม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนาไปใช้กาหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได้
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มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ การ
อุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง
3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือมาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ /สังคมแห่งความรู้แต่ละมาตรฐานย่อย ของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษา ของชาติเพื่อให้การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดทามาตรฐานสถาบัน อุด มศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่ อนาไปสู่ การพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจั ดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดาเนิ นการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกาหนดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญ ญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้
เป็ น ไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อ เป็น การประกัน คุณ ภาพบัณ ฑิ ตในแต่ล ะระดับ คุณ วุฒิ และ
สาขาวิชา โดยกาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู้ อ ย่ า งน้ อ ย 5 ด้ า น คื อ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด้ า นความรู้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ด้ า นทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึ กษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิช าชีพ รวมทั้งการพัฒ นาคุณ ภาพและยกระดับ มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทีย มกัน และพัฒ นาสู่ส ากล ซึ่งทาให้ส ถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว
และต่อ เนื ่อ งในทุก ระดับ การศึก ษา ตลอดจนสะท้อ นให้เ ห็น ถึ ง มาตรฐานคุณ ภาพการจัด การศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับ ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพัน ธ์กับ
มาตรฐานและห ลัก เกณ ฑ์ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การ จัด การศึ ก ษาอื่ น ๆ รวมถึ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจาเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้ว ยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภูมทิ ี่ 1
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ท้ งั ในฐานะพลเมือง
และพลโลก

มาตรฐาน
การสถาบันอุดม

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

หลักเกณฑ์กากับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบันอุดม
ศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้านการบริ หาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้/สังคมแห่งความรู้

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรี ยนรู้

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตวั บ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ

แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทาประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกัน
คุณ ภาพการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาตามหลักการสาคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภ าพทางวิชาการ
(academic freedom) ความมีอิสระในการดาเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ
พร้อ มของสถาบัน ที ่จ ะรับ การตรวจสอบคุณ ภาพจากภายนอกตามหลัก การของความรับ ผิด ชอบ ที่
ตรวจสอบได้ (accountability)
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุ
ให้หน่วยต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกาหนดให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีห น้ าที่พิจ ารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม
12

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนแทศ
หน่วยประกันคุณภาพ

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษา แต่ละแห่งและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลั ง จากที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เดิ ม ) ในฐานะหน่ ว ยต้ น สั ง กั ด ที่ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มี
มติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย
เดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดทาเป็น ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระสาคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบั น อุดมศึกษาให้ มีประสิท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล รวมทั้งให้ มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในหรือโดยหน่วยต้นสังกัดที่มี
หน้าที่กากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึง
สนั บ สนุ น ให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ล ะคณะวิช าหรือ
สถาบั นอุดมศึกษา เพื่อกาหนดนโยบายหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและ
ประเมินผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดาเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดทา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณ ภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของกฎกระทรวงฉบั บ นี้ ยั ง คงไว้ ต ามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องต่อมา
ในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับ
ไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทาหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วาง
ระเบี ย บหรื อ ออกประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับ อุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนั บ สนุนและพัฒ นาการประกันคุณ ภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่
สถานศึกษา โดยนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกาหนดให้หน่วยต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณ ภาพการศึกษาอย่างน้ อยหนึ่ งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้ส ถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน

13

คู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2555

5.1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสานักและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
2) ผลการปฏิบัติงานของสานักและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่กาหนดไว้
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้
1) ให้ ส านั ก และสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ห น่ ว ยหรื อ คณะกรรมการที่
รับผิดชอบการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนาบริหารและติดตามการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับ หน่วยภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษา จะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ให้สานักและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อใช้กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและ
หลักการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
3) ให้สานักและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดาเนินการตามระบบการประกัน คุณภาพ
ภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ให้ส านัก และสถานศึก ษาระดับ อุด มศึก ษาจัด ให้ม ีร ะบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ เห็นสมควร
ทั้งนี้ ให้แต่ละส านัก และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้ มีระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสานักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
สานักและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดาเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต้องจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ น รายงานการประเมินคุณ ภาพภายในเสนอต่อ คณะกรรมการบริห ารส านัก
หน่วยต้นสังกัด และหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
5.1.4 การติดตามตรวจสอบ
การติ ด ตามตรวจสอบ ของต้ น สั ง กั ด ให้ ห น่ วย ต้ น สั ง กั ด ของสถาน ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผล
ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติหรือเป็นระบบเฉพาะที่
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สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี ก ระบวนการทางาน ที่เริ่ม ต้น จากการ
วางแผน การดาเนิน งานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒ นา ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนิน
ภารกิจ ของสถาบัน บรรลุเป้า ประสงค์แ ละมีพัฒ นาการอย่า งต่อ เนื่อ ง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
5.2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเป็นกรอบสาคัญในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังต้องดาเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ใน
กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น
ตัวบ่งชี้เป็นข้อกาหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒ นาขึ้นในองค์ประกอบ
คุณภาพ 5 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของสานักและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ (1) ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและ
งบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพ
นั้นๆได้ทั้งหมด ดังนั้ น ในบทที่ 3 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒ นาตัว บ่งชี้ที่สานักจาเป็นต้องใช้ประเมินคุณ ภาพ
ภายใน ทั้งตัวบ่ งชี้ที่ใช้ป ระเมิน ปั จ จัย น าเข้า กระบวนการและผลผลิ ตหรือผลลั พธ์ นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ที่ใช้
ประเมินกระบวนการยังได้นาเสนอตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้ด้วยในบทที่ 4 เพื่อ
ประโยชน์ของสานักในการนาตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้
เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ที่เป็นมาตรฐานซึ่งกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยที่เกี่ยวข้องอาทิ สมศ.
ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสาคัญส่งผลให้การดาเนินงานประสบ
ความสาเร็จและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสานักที่จะต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกัน
ทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือ หน่วยนี้ คือ การ
จัดระบบประกัน คุณ ภาพพร้อมทั้ งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณ ภาพที่เหมาะสมสาหรับ ส านัก ระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุค คล ระดับ หน่ว ย
หรือ งาน ไปจนถึง ระดับ ส านัก เพื่ อ ก ากั บ การด าเนิ น งาน แต่ ที่ ส าคั ญ คณะกรรมการหรื อ หน่ ว ยนี้ ต้ อ ง
ประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้
ในทุกระดับ
5.2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และวัดผลดาเนินงานเป็นสิ่งจาเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด
และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจะไม่สามารถทาได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล หน่วย งานและสานัก ตลอดจนเป็น
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ข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่จะ
ส่งผลต่อความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่
การวางแผน การปฎิบัติงานประจา การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึง การปรับปรุงและพัฒนา
6. การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ระบุว่า “ให้หน่วยต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือ ว่ าการประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่า ง
ต่อเนื่ อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณ ภาพภายนอกไว้ว่า
“ ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทาหน้าที่พัฒนา
เกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้ มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา”
จากข้อมูล ข้างต้นจะเห็ นว่าการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ ด้ว ย
เหตุนี ้ร ะบบประกัน คุณ ภาพภายในจึง ต้อ งดูแ ลทั ้ง ปัจ จัย น าเข้า (input) กระบวนการ (process)
และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผล
การจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภูมทิ ี่ 2
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบตั ิงาน
ของสานัก

การประเมิน
ตนเองของ
สานัก

ข้อมูลป้ อนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก

ภายนอก

รายงาน
ประจาปี

การตรวจเยีย่ ม

รายงานผลการ

ประเมิน

การติดตาม

ผล

ติดตามตรวจสอบ
โดยต้นสังกัดทุก
3 ปี

ข้อมูลป้ อนกลับ

แผนภูมิที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นว่า เมื่อสานักมีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว จาเป็นต้อง
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือ
เรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริการ
สานัก หน่วยต้นสังกัด หน่วยที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยง
ระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น
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ส านั ก จ าเป็ น ต้ อ งจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองที่ มี ค วามลุ่ ม ลึ ก สะท้ อ นภาพที่ แ ท้ จ ริงของส านั ก ในทุ ก
องค์ประกอบคุณภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับสานัก
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน
ของสานักตามระบบและกลไกที่หน่วยนั้นๆ ได้กาหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สานักได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะ
นาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒ นาคุณ ภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมิน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและสานักที่รับการประเมินจาเป็นต้องกาหนดบทบาทหน้าที่
ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
ทั้ งนี้ ส านั ก ต้ อ งวางแผนจั ด กระบวนการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในให้ เสร็จ ก่ อ นสิ้ น ปี
การศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานัก ดังนี้
1) เพื่อให้สามารถนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได้
ทันในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม (กรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
2) เพื่อให้ สามารถจั ดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณ ภาพภายในส่งให้ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่
ละสถาบัน
เพื่ อให้ การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาเกิด ประโยชน์ ดังที่กล่ าวข้างต้ น จึงควรมี แนวทางการจั ด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 4
ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การดาเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การ
ประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผลการ
ประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัว
บ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุก หน่วยในสานักได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน
ก่อนเริ่มปีการศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน
D = กิจกรรมข้อที่ 2 ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ
เดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป)
C = กิจกรรมข้อที่ 3 – 8 ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับสานัก งานและหน่วย ระหว่างเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A = กิ จ กรรมข้ อ ที่ 9 วางแผนปรั บ ปรุ ง และด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น โดย
คณะกรรมการบริหารของสานักนาข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัย ) มาทาแผนปฏิบัติการประจาปีและ
เสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้
สาหรับ กิจ กรรมข้อ ที่ 10 ในตารางดังกล่าวเป็น กิจ กรรมที่ ห น่ว ยทุก แห่ง ต้องดาเนินการตาม
กฎหมาย เพื่อประโยชน์ของหน่วยในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและหน่ ว ยต้น สั งกัดใช้เป็ น ข้อมูล ประกอบการตั ดสิ นใจเชิงนโยบาย เพื่ อการส่ งเสริมสนับ สนุ น
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและ มีความเป็นสากล
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2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
2.1 การเตรียมการของสานักก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
2.1.1 การเตรียมรายงานประจาปี
ก. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการ
จัดทารายงานประจาปี ที่เป็น รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กาหนดในระบบฐานข้อมูล ด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกัน คุ ณ ภาพ (CHE QA Online) เป็ น ฐานข้อมู ล กลางเพื่ อใช้ป ระโยชน์ ในเชิ งนโยบายและการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอานวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (common data
set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดทา
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รวมทั้ง
เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูล
ดังกล่ าวในการดาเนิ น งานประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในและจัด ส่ งรายงานประจาปีที่ เป็ น รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย
ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลั กฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่
นาเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง
2) การนาเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทาได้ในสองแนวทาง คือ จัดเอกสาร
ให้ อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่ วย ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใดหน่วยไหน ชื่อหรือ
หมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นาเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องทางานของคณะ
ผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การนาเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทาง
แรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว
ปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพ
แต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกัน คุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทาให้ การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการ
ประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสานัก
2.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในสานัก ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ท าความเข้า ใจเกี ่ย วกับ การประเมิน คุณ ภาพในประเด็น ที ่ส าคัญ ๆ อาทิ
การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร
2) เน้นย้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคาถามหรือการสัมภาษณ์โดยยึด
หลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความกระจ่างใน
การดาเนินงานของทุกหน่วยในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
4) เน้นย้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจาของทุก
คนที่ต้องร่วมมือกันทาอย่างต่อเนื่อง
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ข. การเตรี ย มบุ ค ลากรผู้ ป ระสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจาเป็ นต้ องมีบุ คลากร
จานวน 1-3 คน ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้
1) ทาความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด
2) ท าความเข้ า ใจอย่ างดี กั บ ภารกิ จ ของส านั ก เพื่ อ สามารถให้ ข้ อ มู ล ต่ อ ผู้ ป ระเมิ น
รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้
3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้
ข้อมูลอย่างครบถ้วน
4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน
ว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกาหนด
5) เมื่ อ มี ปั ญ หาในการอ านวยความสะดวกแก่ ค ณะผู้ ป ระเมิ น จะต้ อ งสามารถ
ประสานงานแก้ไขได้ทันที
2.1.3 การเตรียมสถานที่สาหรับคณะผู้ประเมิน
ก. ห้องทางานของคณะผู้ประเมิน
1) จัดเตรียมห้องทางานและโต๊ะที่กว้างพอสาหรับวางเอกสารจานวนมากโดยเป็นห้อง
ที่ปราศจากการรบกวนขณะทางาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทา งานและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จาเป็นไว้ในห้องทางานหรือบริเวณใกล้เคียง
4) ห้องทางานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอื่นๆ
5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม
ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะ
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สถาบั น อุด มศึก ษาจั ด ท าค าสั่ งแต่ งตั้ งและจั ดส่ งให้ คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษาภายในทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้ :
คณะกรรมการประเมินระดับสานัก
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสานักที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ.
อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสานักเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้
คาแนะนาที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสานักที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินของ
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกสานักก็ได้
ในกรณี ที่ เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ภายในส านั ก ต้อ งอยู่ น อกสั งกั ด ส านั ก ที่ ป ระเมิน โดยประธานต้ องเป็ น ผู้ ที่ ขึ้ น บั ญ ชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนแทศ
หน่วยประกันคุณภาพ

ข. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแจ้ งให้ ค ณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพทราบว่าคณะกรรมการ
ประเมินฯ จะต้องทาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานัก ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อม
ทั้งจัดส่ง username และ password ให้คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดับทราบเพื่อเข้าไปศึกษา
รายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ทาหน้าที่
ประธานคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับ สถาบั น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจาตัว (ID code) ให้ ด้วย เพื่อให้ประธานฯ ทาหน้าที่
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน (common data set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงาน
การประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ
นอกจากนั้ น ให้ ส ถาบั น แจ้ ง รายชื่ อ ผู้ ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานระหว่ า งสถาบั น ส านั ก กั บ
คณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address สาหรับติดต่อ
ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อ
ร่ว มเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูล ที่
คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น
2.2 การดาเนินการของสานักระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เปิด โอกาสให้บ ุค ลากรทุก คนได้ร ่ว มรับ ฟัง คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพชี ้ แ จง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมสาหรับการนา
เยี่ยมชมหรือตอบคาถามหรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดให้มีผู้ประสานงานทาหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับบุคคล
หรือหน่วยที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพื่อนาการเยี่ยมชมหน่วยภายในตลอดจนอานวยความ
สะดวกอื่นๆ
4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงาน ส่วน
หนึ่งอยู่อานวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินเมื่อ
สิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
2.3 การดาเนินการของสานักภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผู้บริหารระดับสานัก งานและหน่วย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
เข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดาเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป โดยอาจจั ดทาเป็ น แผนปฏิ บั ติการในการแก้ไขจุดที่ควรปรับ ปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้ว ย
กิจกรรมที่ต้องดาเนิน การ กาหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสาหรับแต่ละกิจกรรม
ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสานักชื่นชมผลสาเร็จ
ที่เกิดขึน้ และตระหนักว่าผลสาเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
3) หน่ ว ย งาน และส านั ก ควรให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ ค ณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพเพื่ อ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
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คู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2555

นโยบายการประกันคุณภาพ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักและหน่วยงาน
ทุกงานภายใต้การดาเนินงานของสานัก เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบติดตามตรวจสอบ โดยให้มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับสานัก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหน่วยงาน และเตรียมความพร้อม
สาหรับการตรวจสอบและประเมินจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
3. สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และระบบเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 3
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประกันฯ และนิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
การด าเนิ น งานด้านการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ปี การศึก ษา 2555 มหาวิท ยาลั ยได้ก าหนด
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และกาหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักวิทยบริการฯ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักงานอธิการบดี

คณะทุกคณะ

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ปีการศึก
ษา2555

มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้
รองอธิการบดี
ที่ผลักดันและกากับ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 1.1 กระบวนการ
พัฒนาแผน (สกอ.1.1)


6 ข้อ

(กอง
แผน)

-

- รองอธิการบดีฝา่ ยววิจยั
และวางแผน
- ผอ.กองนโยบายและแผน

-

-

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
- ผอ.สานักส่งเสริมฯ

-

-

 - ผอ. สานักงานอธิการบดี

-

-

 - ผอ. สานักงานอธิการบดี





   



-



-

-





-



-

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
(สกอ.2.1)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.2 อาจารย์
ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(สกอ. 2.2)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.3 อาจารย์
ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(สกอ. 2.3)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.4 ระบบการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (สกอ. 2.4)

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.5 ห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ (สกอ. 2.5)

4 ข้อ

ร้อยละ 4
ร้อยละ
48


(ส่งเสริม)


(กจ.)


(กจ.)


6 ข้อ

6 ข้อ

(กจ.
,ส่งเสริม)






(กจ.)


(กจ.)


(กจ.)

- รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร

- รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร



-

-

-

-

-

 -

-

-


(วิทย
บริการ,
สานักงาน





- รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
- รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
วางแผน
- ผอ.สานักส่งเสริมฯ
- ผอ. สานักงานอธิการบดี
- ผอ.กองนโยบายและแผน
- รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
- รองอธิการบดีฝา่ ย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
- ผอ.สานักงานอธิการบดี

คู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2555

ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักวิทยบริการฯ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักงานอธิการบดี

คณะทุกคณะ

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ปีการศึก
ษา2555

มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้

อธิการบดี)

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.6 ระบบและ
กลไกการจัดการเรียนการสอน
(สกอ. 2.6)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.7 ระบบและ
กลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
(สกอ. 2.7)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.8 ระดับ
ความสาเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
(สกอ. 2.8)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.9 บัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.10 คุณภาพ
ของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.11 ผลงานของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ. 3)

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.12 ผลงานของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์ (สมศ. 4)

26

6 ข้อ

4 ข้อ


(ส่งเสริม)


(ส่งเสริม)


4 ข้อ

ร้อยละ
80

(กอง
พัฒนา)


(ส่งเสริม)

- ผอ.สานักวิทยบริการฯ





-



-



-

-

-

-

-

-






(กอง
พัฒนา
)

-

-



-

-

-

-

-

-


ค่าเฉลี่ย
4.00

ร้อยละ
20

ร้อยละ
40

(ส่งเสริม,
งาน
บัณฑิต)


(งาน
บัณฑิต)


(งาน
บัณฑิต)

รองอธิการบดี
ที่ผลักดันและกากับ







-

-

-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
 - ผอ.สานักส่งเสริมฯ



- รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
- ผอ.สานักส่งเสริมฯ

- รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนา
นักศึกษา
 - ผอ.สานักงานอธิการบดี
- ผอ.กองพัฒนานักศึกษา



- รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
- ผอ.สานักส่งเสริมฯ

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
- ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่าย
 บัณฑิตศึกษา
- ผอ.สานักส่งเสริมฯ
(เฉพาะหลักสูตรหรือคณะที่
เปิดสอนระดับปริญญาโท)
- รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
- ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่าย
 บัณฑิตศึกษา
- ผอ.สานักส่งเสริมฯ

(เฉพาะหลักสูตรหรือคณะที่
เปิดสอนระดับปริญญาเอก)
- รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
 - ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา
- ผอ.สานักส่งเสริมฯ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่ วยประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.13 ผลงาน
วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
(สมศ.7)(หมายเหตุ ไม่นาผลการ
ประเมินไปรวม)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.14 การ
พัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14)

ร้อยละ 8

4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.15 ร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ร้อยละ 60
ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ก.พ.ร.3)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 3.1 ระบบและ
กลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 3.2 ระบบและ
กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(สกอ. 3.2)


(ส่งเสริม)


(กจ.)
(งานวิเทศ
สัมพันธ์
,ส่งเสริม)

(กอง
พัฒนา)


5 ข้อ




-

(กอง
พัฒนา)



-



(กอง
พัฒนา
)



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-




(กอง
พัฒนา
)

ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักวิทยบริการฯ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักงานอธิการบดี
-




6 ข้อ

คณะทุกคณะ

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ปีการศึก
ษา2555

มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้
รองอธิการบดี
ที่ผลักดันและกากับ

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
- ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา
- ผอ.สานักส่งเสริมฯ
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ผอ.สานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- ผอ.กองนโยบายและแผน
 - ผอ.สานักส่งเสริมฯ

- รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนา
นักศึกษา
 - ผอ.สานักงานอธิการบดี
- ผอ.กองพัฒนานักศึกษา
- รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนา
นักศึกษา
 - ผอ.สานักงานอธิการบดี
- ผอ.กองพัฒนานักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 4.2 ระบบและ
กลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
(สกอ. 4.3)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 4.4 งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ. 5)


6 ข้อ

(สถาบัน
วิจัย)


4 ข้อ

คะแนน
เฉลี่ย 4

ร้อยละ
20

(สถาบัน
วิจัย)


(สถาบัน
วิจัย)


(สถาบัน
วิจัย)









-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-









- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและ
บริการวิชาการ
 - ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา
- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและ
บริการวิชาการ
 - ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา

-

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและ
บริการวิชาการ
- ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา

-

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและ
บริการวิชาการ
- ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา

27

คู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2555

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 4.5 งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
(สมศ.6)

ร้อยละ
16


(สถาบัน
วิจัย)



-

-

-

-



ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักวิทยบริการฯ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักงานอธิการบดี

คณะทุกคณะ

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ปีการศึก
ษา2555

มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้

-

รองอธิการบดี
ที่ผลักดันและกากับ

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและ
บริการวิชาการ
- ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 5.1 ระบบและ
กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
(สกอ. 5.1)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม (สกอ. 5.2)

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 5.3 ผลการนา
ความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(สมศ. 8)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 5.4 ผลการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9)

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 5.5 ผลการ
ส่งเสริมการสร้างค่านิยมจิตสาธารณะ
เพื่อพัฒนาสังคม (สมศ. 18.1)

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 5.6 ผลการ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (สมศ. 18.2)

28


4 ข้อ

(สถาบัน
วิจัย)


4 ข้อ

ร้อยละ
24

(สถาบัน
วิจัย)


(สถาบัน
วิจัย)


4 ข้อ

(สถาบัน
วิจัย)


4 ข้อ

(กอง
พัฒนา)



-

-

-

-





-

-

-

-







-

-

-

-

-

-

-

-








(กอง
พัฒนา
)

-

-

-

-

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยฯ
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
 สภานิติการและบริการ
วิชาการชุมชน
- ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา
- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยฯ
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภานิติการและบริการ
 วิชาการชุมชน
- ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา

-

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยฯ
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภานิติการและบริการ
วิชาการชุมชน
- ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา

-

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยฯ
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภานิติการและบริการ
วิชาการชุมชน
- ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยฯ
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ติการและบริการ
 สภานิ
วิชาการชุมชน
- ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา


4 ข้อ

(สถาบัน
วิจัย
,สถาบัน
เศรษฐกิจ
พอเพียง)



-

-

-

-



-

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยฯ
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภานิติการและบริการ
วิชาการชุมชน
- ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่ วยประกันคุณภาพ

ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักวิทยบริการฯ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักงานอธิการบดี

คณะทุกคณะ

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ปีการศึก
ษา2555

มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้
รองอธิการบดี
ที่ผลักดันและกากับ

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 6.1 ระบบและ
กลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.6.1)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 6.2 การส่งเสริม
และสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ. 10)


4 ข้อ

(สานัก
ศิลปะ)


4 ข้อ

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 6.3 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.11)

(สานัก
ศิลปะ)



-

-

-



-



-

-

-



-





-

-



-


4 ข้อ

(สานัก
ศิลปะ,
สานักงาน
อธิการฯ)

- รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนา
 นักศึกษา
- ผอ.สานักศิลปะ
- รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนา
นักศึกษา
- - ผอ.สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
- รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนา
นักศึกษา
- ผอ.สานักศิลปะและ
- วัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 7.1 ภาวะผู้นา
ของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน (สกอ. 7.1)


4 ข้อ




4 ข้อ

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 7.4 ระบบ
บริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)



-

-

-



ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 7.2 การพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2)

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 7.3 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ.7.3)

(กิจการ
สภา,งาน
ประชุม
และพิธี
การ)

(ส่งเสริม
,สถาบัน
วิจัย)



-

ประ
เด้น
การ
เรียน
การ
สอน

-

-

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


-

-

ประ
เด็น
การ
วิจัย

-

(สานัก
วิทย
บริการฯ)



-

-

 -

-

-

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
- ผอ.สานักวิทยบริการฯ

-

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและ
วางแผนพัฒนา
- ผอ.สานักงานอธิการบดี
- ผอ.กองนโยบายและแผน


4 ข้อ

(สานัก
งาน
อธิการฯ)

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและ
วางแผนพัฒนา
- ผอ.สานักส่งเสริมฯ
- ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา

- รองอธิการบดีฝ่าย


4 ข้อ

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภา
- รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
- ผอ.สานักงานอธิการบดี
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ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 7.5 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
(สมศ. 12)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 7.6 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
(สมศ. 13)

4 คะแนน


(กิจการ
สภา)

-



-

-

-

-

ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักวิทยบริการฯ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักงานอธิการบดี

คณะทุกคณะ

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ปีการศึก
ษา2555

มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้

-


4 คะแนน

(กิจการสภา
,งานประชุม
และพิธีการ)

รองอธิการบดี
ที่ผลักดันและกากับ

- รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการ
สภาฯ
- ผอ.สานักงานอธิการบดี

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ผอ.สานักงานอธิการบดี





-

-

-

-

-

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 8.1 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.

8.1)


6 ข้อ

(กองแผน,
งานคลัง)




(กอง
แผน,
งาน
คลัง)

   

-

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและ
วางแผนพัฒนา
- ผอ.กองนโยบายและแผน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 9.1 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
7 ข้อ
ภายใน (สกอ. 9.1)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 9.2 ผลการ
3.51
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน
คะแนน
รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15)
องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 10.1 ผลการบริหาร
สถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1)

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 10.2 ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.16.2)
ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 10.3 ผลการ
พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สม
ศ. 17)
จานวนตัวบ่งชี้
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(งาน
ประกัน)





(งาน
ประกัน)



-






4 ข้อ

4 คะแนน

(กอง
แผน)


(ส่งเสริม)


4 ข้อ



   
-

-

-

-

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 และประกันคุณภาพฯ

-

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
และประกันคุณภาพฯ

(กอง
แผน)

-

-

-

-

-

- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและ
วางแผนพัฒนา
- สานักงานอธิการบดี
- ผอ.กองนโยบายและแผน

-



-

-

-

-

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ
- ผอ.สานักส่งเสริมฯ
- รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและ
วางแผนพัฒนา
- สานักงานอธิการบดี
- ผอ.กองนโยบายและแผน



(กอง
แผน)



(กอง
แผน)

-

-

-

-

-
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ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส ต้องดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 ดังนี้
หน่วยงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนองค์ประกอบ
ที่ต้องดาเนินการ
5

จานวนตัวบ่งชี้ที่ต้องดาเนินการ
6

รายละเอียดตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายปีการศึกษา 2555
องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ (1)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (1)
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5)
6 ข้อ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (3)
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1)
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1)
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2555
6 ข้อ

5 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
1. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
1.1 หลักการ
การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มีหลักการสาคัญ
6 ประการ คือ
1) ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ
ของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2) ตั ว บ่ งชี้ ต อบสนองเจตนารมณ์ แ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2(พ.ศ. 2551-2565 ) มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้
การประกัน คุณ ภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลั กการส าคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
แก่สถาบันอุดมศึกษา
3) ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์
จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเชื่อมโยงและ
ความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ.
4) ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม
5) จานวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจานวนตัวบ่งชี้ขั้นต่า สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
6) เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และ
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1
สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรีและกลุ่ม ง
สถาบั นที่เน้ นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบั ณฑิตระดับบัณ ฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยาม
ที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2 วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้
1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาการศึกษา พ.ศ. 2553
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภการศึกษา
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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8) เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. 2548 สานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตั วบ่ งชี้ การประเมิน คุณ ภาพภายนอก ระดับ อุด มศึ กษาของส านัก งาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
1.2.2 วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.2.1 เพื่อนามาพัฒ นา
ตัวบ่งชี้ โดยจาแนกตามปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
ที่ ค รอบคลุ ม พั น ธกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น กรอบในการพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถวั ด คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน
1.2.3 กาหนดตัวบ่ งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้ด้าน
ปั จ จั ย น าเข้ า ตั ว บ่ ง ชี้ ด้ า นกระบวนการและตั ว บ่ ง ชี้ ด้ า นผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ซึ่ ง มี ค วามครอบคลุ ม ทุ ก
องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่กาหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม
1.2.5 กาหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจานวนข้ อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้กี่ข้อ
ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
2) ตั ว บ่ งชี้ เชิ งปริ ม าณอยู่ ในรูป ของร้อ ยละหรือ ค่ าเฉลี่ ย กาหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น เป็ น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ) เป็นคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ย
และคะแนน โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกาหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 3 ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1 กาหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51
ค ะแ น น ที่ ได้

75.51
X 5
100

= 3.78

=

ตัวอย่างที่ 2 กาหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 34.62
คะแนนที่ได้

=

34.62
X 5
85

= 2.04
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ตัวอย่างที่ 3 กาหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08
คะแนนที่ได้

=

92.08
X 5
90

= 5

หลักการคานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้
1) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนน 5
จะได้คะแนน 5
2) ผลการดาเนิ น งานต่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ ยที่กาหนดให้ เป็นคะแนน 5 คานวณ
คะแนนที่ได้ดังนี้
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการดาเนินการ
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ × 5

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยการปัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
72.364
เป็น 72.36
3.975
เป็น 3.98
1.2.6 กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดาเนินการ
ใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนนดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
2. คาชี้แจงอื่นๆ ในการนาตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
1) การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้ตัวบ่งชี้
คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
2) การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในระดั บ ส านั ก ให้ ส านั ก พิ จ ารณาตัว บ่ งชี้ที่ จะน าไปใช้ ให้
สอดคล้องกับ บริบ ทโครงสร้าง และระบบการบริห าร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้
สอดคล้ อ งกับ ระดั บ ของหน่ ว ยงาน ที่ รับ การประเมิน เช่น ตัว บ่ งชี้ที่ 7.1 การประเมิ น สภาสถาบั น และ
ผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็น การประเมินกรรมการประจาสานักและผู้บริหารสานัก เป็นต้น
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3) การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และตัวบ่งชี้ที่ 8.1
สานักอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนและต้องประเมินใน
รอบปี งบประมาณอย่ างต่อเนื่ อง โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณที่ตรงกับปี การศึกษา ที่ ประเมิน ส าหรับ
ตัวบ่งชี้ของสมศ. ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. กาหนด
3. นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษา ที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค - สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต
ต่อภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค - สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
ขั้นตอนการคานวณค่า FTES มีดังนี้
คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
FTES =

FTES
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่ มคนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินการและความสาเร็ จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ เช่น
นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ศิษย์เก่า สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนชุมชน ในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กาหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบั น มี ก ารก าหนดตั ว บ่ งชี้ ค วามส าเร็ จ ของแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ แ ละค่ าเป้ าหมายของตั ว บ่ ง ชี้ เพื่ อ วั ด ระดั บ
ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ โดยสถาบั น น าแผนกลยุ ท ธ์ ม าจั ด ท าแผนด าเนิ น งานหรื อ
แผนปฏิบัติการประจาปี
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แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฎิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของ
โครงการหรื อกิจ กรรม ค่าเป้ าหมายของตั วบ่ งชี้ เหล่ านั้ น รวมทั้งมีการระบุ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กหรือ หั ว หน้ า
โครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อน
หรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทา หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทา การประมวลผลรวมทั้ง
การวิเคราะห์ เพื่อจัดทาเป็ นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และนาส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้
ในการปฏิบั ติงาน การบริห าร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิ วเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการทางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้
หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทางานที่แตกต่างกันออกไป
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ
ให้ เป็ น ไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยั งหมายถึงการบริห ารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลั กธรรมทางศาสนาเท่านั้ น แต่รวมถึงศีล ธรรม คุณ ธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง
ซึ่ งวิ ญ ญู ช นพึ งมี แ ละพึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ อาทิ ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซง
จากองค์การภายนอกเป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้4
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุ ข ต่ อ ประชาชนโดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต้ อ งมี ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า ประสงค์ ที่ ชั ด เจน
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจั ดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพั ฒนา ขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) คื อ การให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
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4) หลัก ภาระรับ ผิด ชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับ ผิด ชอบในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ แ ละผลงานต่ อ เป้ า หมายที่ กาหนดไว้ โดยความรั บ ผิ ด ชอบนั้ น ควรอยู่ ใ นระดั บ ที่ ส นองต่ อ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถ
รู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลัก การมีส ่ว นร่ว ม (Participation)คือ กระบวนการที่ข้า ราชการประชาชนและผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาค
ประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนิ นการให้ แก่บุ คลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้ บริการต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและ
อื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้น ฉัน ทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
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บทที่ 4
รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
หลักการ
สถาบันแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่สานักจะ
กาหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน
กฎหมาย และจุ ด เน้ น ของส านั ก ที่ ส นั บ สนุ น ภารกิ จของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามหลั ก การอุ ด มศึ ก ษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับ กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการบริหารสานักเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมของสมาชิก ทุกกลุ่มในสานัก และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กาหนดแล้วให้รับทราบ
ทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น หน่วยงาน ชุมชน ผู้ใช้บริการ
และสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
เป้าหมาย
หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ข้อ

ค าอธิ บ ายตั ว บ่ ง ชี้ : ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี พั น ธกิ จ หลั ก คื อ
1) สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลายแก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 3) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิ บ าล ในการด าเนิ น พั น ธกิ จ หลั ก ส านั ก จ าเป็ น ต้ อ งมี การก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาและการ
ดาเนิ นงานของสานัก เพื่อให้สานักดาเนิ นการสอดคล้องกับอัตลักษณ์ หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็น
สากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สานักต้องกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธ์และแผนดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของสานัก
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสานักแล้ว จะต้อง
ค านึ งถึ งหลั กการอุ ดมศึ กษา กรอบแผนอุ ดมศึ กษาระยะยาวมาตรฐานการศึ กษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงาน
ของสานักเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารสานัก โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสานัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมบริหารของสานัก โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสานักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ์ เป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ค รบ 5 พั น ธกิ จ คื อ 1)
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 2)
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลายแก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 3) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
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5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 5 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

มีการดาเนินการ
8 ข้อ

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารของสานักโดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในสานัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของสานัก โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒ นาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธานของสานัก หากสานักได้กาหนดปรัชญาหรือปณิธาน อยู่
แล้วตั้งแต่เริ่มต้น สานักควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของ
สานักหรือไม่หากเหมาะสมต้องดาเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในสานักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสานักตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปควรเป็น
การกาหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะ
นาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้กาหนดร่วมกัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของสานัก
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารของสานัก พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว รวมทั้งหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทาตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือ
ปณิธานและนโยบายของคณะกรรมการบริหารของสานักและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร
หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อนาสานักไปสู่ความสาเร็จที่
พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์
(objective) ค ณ ะ ก ร รม ก าร ค ว ร วิ เค ราะ ห์ จุ ด แ ข็ ง (strength) จุ ด อ่ อ น (weakness) โอ ก า ส
(opportunity)และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ
ของสานัก อันได้แก่ 1) สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย 2)พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลายแก่นั กศึกษา
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บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 4) สื บ สานโครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ และตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่สานักกาหนดควรผ่ านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน ให้บรรลุผล
ตามความมุ่งหวังของสานัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของสานัก
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสานักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกาหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น
ทางการ
2.2 มีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน
ภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ
3. มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ค รบ 4 พั น ธกิ จ คื อ
สนั บ สนุ น ด้ า นการเรี ยนการสอน การวิจั ย การบริก ารทางวิช าการ และการท านุ บ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผน
ปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ
การประจาปีทั้ง 5 พันธกิจ คือ 1) สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารจั ด การของมหาวิ ท ยาลั ย 2)พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่
หลากหลายแก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 5) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
4.1 มี ก ารจั ด ท าตั ว บ่ งชี้ (KPI) พร้ อ มทั้ งเป้ า หมาย (target) ของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ที่ จ ะใช้ วั ด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งนี้ ควรจัดทาพร้อมกับ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามตัว
บ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทาตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนาไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กาหนดร่วมกัน
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 5 พันธกิจ
ส านั ก ควรจั ด ทาปฏิ ทิ น การด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ งานทั้ ง 5 พั น ธกิจเพื่ อใช้เป็ นแนว
ทางการดาเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
และควรมีการรายงานผลการดาเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหารในช่วงเวลาหนึ่งๆ
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เช่น 3 เดือ น หรือ 6 เดือ น หากไม่ เป็ น ไปตามแผนควรจะมีก ารวิเคราะห์ ถึงสาเหตุและนาเสนอแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ โ ดยการเปรี ย บเที ย บผลของตั ว บ่ ง ชี้
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนาผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่ อพิจารณาใน
ที่ประชุมสานักและที่ประชุมสภาสถาบันเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
8.1 มีการมอบหมายผู้รับ ผิดชอบในการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ ได้รับมา และมีการ
จัดทาแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
8.2 มีการนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ
บริหารและสภาสถาบัน
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
กาหนด ประกอบด้ วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น สานักจึงจาเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ
ที่ใช้ในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ได้แก่ 1) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น 2) สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้และบริการการศึกษา และองค์ประกอบอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กาหนด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7.กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ 2.5)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ 2.5)
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยนาเข้า
6 ข้อ
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คาอธิบายตัวบ่งชี้ : นอกเหนือจากการสนับสนุนการเรียนการสอน สานักควรจัดบริการด้านกายภาพอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจาเป็นต้องมี
สภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสานัก
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต บริการพื้นที่อินเตอร์เน็ตไร้สาย และการ
บริการเครื่องดื่ม เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES
ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง
น้อยในด้านห้องสมุด ห้องบริการอินเตอร์เน็ต และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานบริการยืม -คืนห้องสมุด
งานบริการคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอินเทอร์เน็ต การบริการวิชาการ การ
บริการฝึกอบรม
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคาร โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
หมายเหตุ :
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย
2. การคิดจานวน FTES ให้นาจานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่
ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะ
กรรมการบริหารของสานักทาหน้าที่ในการกากับดูแลการทางานของสานักให้มีประสิทธิภาพ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้ มีคุ ณ ภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ
เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งานรับ รองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่อ ง คู่ มื อ และแนวปฏิ บั ติในการพิ จารณาออก
ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้

จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ 7.3)
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ 7.4)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ
กระบวนการ
5 ข้อ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สานักควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ
ของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบ และ
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ประเมิน การดาเนิ นงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒ นาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความ
สะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 สานักควรตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้าน
ระบบสารสนเทศของสานักและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.3 ระบบสารสนเทศที่ น าเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้ ว ยรายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทางานของระบบแต่ละระบบ
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความสั มพั น ธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่ น าเสนอใหม่ กั บระบบสารสนเทศที่ มี อยู่ ใน
ปัจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software(system
software และ application software) database peopleware และ facilities อื่นๆ
- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดลาดับความสาคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนิน งานประกันคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบ
สารสนเทศที่นาข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการดาเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียน
นักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
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ในเรื่องที่เป็นพันธกิจ ของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน
การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.1 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควรจั ด ท าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ ร ะบบ รวมทั้ งก าหนด
ระยะเวลา ในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึง
พอใจทุกครั้งทีม่ ีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสานักควรดาเนินการประเมินความพึงใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ
4.2 นาผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทาแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว
4.4 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาหนด
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดมีการส่ง
ข้อมูลผ่ านระบบเครือข่ายของส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA
online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาเป็นต้น

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
เป้าหมาย
หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ
5 ข้อ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้สานักมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม
และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น
ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาส
ในการเกิด เพื่ อป้ องกัน หรื อบรรเทาความรุน แรงของปัญ หา รวมทั้ งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสานักตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือ คณะท างานบริห ารความเสี่ ย ง โดยมีผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสานักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสานัก ตัวอย่างเช่น
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- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสานัก
3. มี การประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและจั ดล าดั บความเสี่ ยงที่ ได้ จากการ
วิเคราะห์ ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารสานักและสภาสถาบัน
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสานักในรอบปีการ
ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสานัก อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสานักในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ย ง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทาร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของบุคลากรภายในสานัก ทั้งๆ ที่
อยู่ในวิสัยที่สานั กสามารถป้องกัน หรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการ
ความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสานักในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. สานักหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ
เช่น บุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าว
ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
3. สานักหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงิน
** หากส านั ก ได้ค ะแนนการประเมิ น เป็ น ศู น ย์ (0) แล้ ว หากเป็ น ไปตามเงื่อ นไขที่ กล่ าวไว้
ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
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1. สานักมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสานัก
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กาหนดไว้ล่วงหน้า
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือ คณะท างานบริห ารความเสี่ ย ง โดยมีผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสานักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทน
ที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสานัก
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทางานของคณะกรรมการหรือคณะทางาน เช่น นโยบายหรือ
แนวทางในการดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
หรือคณะทางานฯ อย่างสม่าเสมอ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสานัก
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสานัก
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสานัก
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการจัดการ
2.2 ประเด็นความเสี่ย งที่นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการบริการ รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร
และทรัพย์สินของสานักเป็นสาคัญ
2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
2.4 จัดลาดับความสาคัญของปัจจั ยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
3.1 ระดับ ความเสี่ยงอาจกาหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณ ภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่า ได้
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3.2 ควรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยง
ในอดี ต หรื อ ความน่ าจะเป็ น ที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ในอนาคต โดยคาดการณ์ จากข้ อ มู ล ในอดี ต รวมถึ ง
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยง
ดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการบริการของสานัก
ฐานะการเงิน ขวัญกาลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
4.1 จัดท าแผนบริห ารความเสี่ ยงเพื่ อการบรรลุ เป้ าหมาย โดยต้องกาหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสานัก และดาเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การ
หยุด หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สานักจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบ
ของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงานตามแผนต่อ คณะกรรมการบริหาร
สานักและสภาสถาบัน
5.2 มีการรายงานสรุป ผลการดาเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการดาเนิน งาน
ปัญ หาอุป สรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนิ นงานต่อสภา
สถาบัน
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารสานักและสภาสถาบัน
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ
ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริ หารสานักและสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จาก
นโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทางการบริการที่เปลี่ยนแปลงไปภายในสานัก
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งของสานัก ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของสานักจะ
ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิ น (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น
ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยบริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน
ฯลฯ ผู้บริหารสานักจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสานักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทาง
การเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สานักใช้
สาหรับการสนับสนุนผลิตบัณฑิตต่อหัว รายได้ทั้งหมดของสานักหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดาเนินการ
ทั้ งหมด งบประมาณในการพั ฒ นาบุ คลากร ความรวดเร็ว ในการเบิ กจ่ าย ร้อ ยละของงบประมาณที่
ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการ
บริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิน ของส านั ก ที่ เน้ น ถึ งความโปร่ งใส ความถู ก ต้ อ ง ใช้ เม็ ด เงิน อย่ า งคุ้ ม ค่ า มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ 8.1)

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ 8.1)
เป้าหมาย
หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ
6 ข้อ
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คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สานักจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผน
กลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ
สานักให้สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้อื่น ๆ ทีส่ านักได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
ครบทุ กพั น ธกิ จ มี ระบบการตรวจสอบการใช้ เงิน อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ รายงานทางการเงิ นต้ องแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสานักได้
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสานัก
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสานัก
และบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของ
สานักและสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของสานักอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งมีก ารติ ดตามผลการใช้เงิน ให้ เป็ น ไปตามเป้าหมาย และน าข้อ มูล จาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สานักที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสานักให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ์ของสานัก สานักควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สานักใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะ
กาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น
รายได้ ค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษา งบประมาณแผ่ น ดิ น หรือ เงิน อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล เงิน ทุ น สะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสานักจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ
อื่นๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสานัก
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

มีการดาเนินการ
7 ข้อ

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสานัก
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่
ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
1.2 ส านั กควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนิ นการวิเคราะห์ ทรัพ ยากรที่ต้ องใช้ในการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสานัก และทาการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณ
ในการดาเนินการตามแผน และ กาหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน
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เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค หรือสานักจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างก่อนที่จะนาข้อมูล
เหล่านั้นมาจัดทางบประมาณประจาปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุ นที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและ
เพียงพอ สาหรับการบริหารภารกิจของสานักในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แ ล้วควรได้มีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สาหรับการบริหารภารกิจของสานัก
ในทุกด้านให้เป็น ไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภ าพ เพื่อจะทาให้รายได้ รายจ่าย
เป็นไปอย่างเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสานัก
และบุคลากร
หน่วยงานแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทางบประมาณประจาปีที่แตกต่างกันได้
แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดทางบประมาณประจาปีเสร็จแล้วก่อนที่ที่จะนางบประมาณประจาปี
เสนอคณะกรรมการบริหารสานักควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆดังนี้
- งบประมาณประจาปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อย
เพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสานักแล้ว งบประมาณประจาปีในแต่ละพันธกิจมีความ
เพียงพอมากน้อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ ตามแผนการพั ฒ นาส านัก แล้ ว งบประมาณประจาปี ส าหรับ การพั ฒ นา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของ
สานักและสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการจัดทารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วย
งบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะ
ของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้ว สานักมีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของสานักในช่วง
ถัดไป มีการนารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของสานัก คณะกรรมการบริหารสานักและสภาสถาบัน
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของสานักอย่างต่อเนื่อง
5.1 จัดทารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นรายงาน
ที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการทางาน
อย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
5.2 มีการจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทารายงานการลงทุนของสานัก
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
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6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว
ควรจั ด ให้ มี ผู้ ต รวจสอบภายนอกเข้ าตรวจสอบเป็ น ประจาทุ ก ปี ส าหรับ สถาบั น การศึก ษาของรัฐ ที่ มี
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้า
ตรวจสอบเป็นประจาทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปี
6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ ต รวจสอบ
ภายใน อย่างเป็นทางการ
7. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งมีก ารติ ดตามผลการใช้เงิน ให้ เป็ น ไปตามเป้าหมาย และน าข้อ มูล จาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตาม
การใช้เงิน จัดทารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินของหน่วยงาน
7.2 มีการนารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการบริหารของสานักและสภาสถาบันตาม
แผนที่กาหนด
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
การพัฒ นาคุณภาพของสานัก โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น สานักจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง
และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของสานัก
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ 9.1)

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ 9.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ
กระบวนการ
7 ข้อ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค าอธิ บ ายตั ว บ่ งชี้ : การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ภารกิ จของส านั ก ตามที่ ก าหนดไว้ใน
พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ สานั กต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒ นาการดาเนินงานของสานักให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสานักและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการ
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ประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริห ารการศึ กษาที่ ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พัฒ นาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสานัก และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสานัก
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสานัก
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา
โดยเป็ น รายงานที่มีข้อมูล ครบถ้ว นตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานัก
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีร ะบบสารสนเทศที่ให้ ข้อมู ล สนับ สนุ น การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในครบทั้ ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสานัก
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสานัก และมี
กิจกรรมร่วมกัน
9. มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิจั ยด้ านการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ห น่ ว ยงานพั ฒ นาขึ้ น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 หรือ 3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6
ข้อ

7 หรือ 8 ข้อ

9 ข้อ

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสานัก และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555

1.1 สานักควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสานัก โดย
อาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่
สานักพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดาเนินการเป็นประจา โดยเริ่มจากการวางแผน การดาเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดาเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสานัก หน่วยงาน จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสานัก
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสานัก ต้องให้ความสาคัญและกาหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีภายในสานัก
2.2 มีห น่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณ ภาพพร้อมทั้ง
กาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับงานหรือหน่วยงานระดับสานัก
เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สานักกาหนด
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสานัก
3.1 สานั กอาจกาหนดมาตรฐานและกาหนดตัว บ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานของ
สานักเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน
และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสานักควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วน
ทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์ ห รือแนวปฏิบั ติที่ดีที่ใช้กากับแต่ละตัว บ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณ ภาพตาม
เป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยสนับสนุนด้าน
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย1) การ
ควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา
โดยเป็ น รายงานที่มีข้อมูล ครบถ้ว นตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานัก
4.1 มีการดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดย
มีการกาหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดาเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนาวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดาเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณ ภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online เสนอคณะกรรมการบริหารสานัก
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยประกันคุณภาพ

และสภาสถาบันพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน
ในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
สานักหรือหน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นาผลจากการประเมิน
คุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดาเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
ร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสานัก มีการพัฒนาขึ้น
จากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
สานักควรจัดให้ มีระบบสารสนเทศที่สามารถนาเสนอข้อมูลประกอบการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปั จจุบั นครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณ ภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง
ระดับบุคคล สาขาวิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสานัก
สานักควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสานักเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้รับบริการตามพันธกิจของ
สานัก เช่น ผู้รับบริการงานวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของสานัก ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับสานักในการดาเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษาระหว่างสานักและมี
กิจกรรมร่วมกัน
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสานัก ทั้งในส่วนของระดับสานัก หรือ
หน่วยงาน และอื่นๆ
8.2 มีการทางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และมีพัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการทางานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มี ก ารเผยแพร่ แ นวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ เป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ ห้ กั บ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มีการวิจัย สานั ก ด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษา และนาผลไปพัฒ นางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ ตัวบ่ งชี้ตามองค์ ประกอบคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมองด้ านการบริหารจัดการ
1. ตัวบ่ งชี้เพือ่ การประเมินคุณภาพตามองค์ ประกอบคุณภาพ 9 ด้ าน
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีพนั ธกิจหลักที่สำคัญ 5 ประกำร คือ 1) สนับสนุ น
กำรเรี ย นกำรสอน กำรวิจ ัย และระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรจัด กำรของมหำวิท ยำลัย 2)พัฒ นำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรให้บริ กำรทำงวิชำกำรที่ หลำกหลำยแก่นักศึ กษำ บุ คลำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิท ยำลัย 3) สนับ สนุ น กำรศึ ก ษำค้น คว้ำด้วยตนเองและกำรเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต 4) สื บ สำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 5) บริ หำรจัดกำรตำมหลักธรร
มำภิ บ ำล และมี พ ัน ธกิ จอย่ำ งน้อ ยอี ก 5 ประกำรที่ จ ะสนับ สนุ น ให้ ก ำรขับ เคลื่ อ นพัน ธกิ จ หลัก บรรลุ
เป้ ำหมำยได้ คื อ 1) ปรัช ญำ ปณิ ธ ำน วัตถุ ป ระสงค์และแผนกำรดำเนิ น กำร 2) กิ จกรรมกำรบริ ก ำรทำง
วิชำกำร 3) กำรบริ หำรและกำรจัดกำร 4) กำรเงิ นและงบประมำณ และ 5) ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ ซึ่ งพันธกิ จหลักและพันธกิ จสนับสนุ นจะต้องทำงำนเชื่ อมโยงบูรณำกำรทุกเรื่ องเข้ำด้วยกันอย่ำง
เป็ นระบบและต่อเนื่ อง จึงจะส่ งเสริ มให้กำรจัดกำรศึกษำของสถำบันอุ ดมศึกษำมีคุณภำพได้ กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในจึงพัฒนำขึ้นโดยคำนึ งถึ งองค์ประกอบคุ ณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 9 ด้ำน
และองค์ประกอบที่สำนักรับผิดชอบที่ครอบคลุ มทั้งพันธกิ จหลักและพันธกิ จสนับสนุ นได้แก่ 1) ปรัชญำ
ปณิ ธำน วัตถุประสงค์และแผนกำรดำเนินกำร 2) กำรผลิตบัณฑิต 7) กำรบริ หำรและกำรจัดกำร 8) กำรเงิน
และงบประมำณ และ 9) ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
ดังนั้น ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ทำงสำนักจึงได้
กำหนด ตัวบ่งชี้ ภำยใต้องค์ประกอบคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 5 ด้ำน ดังมีรำยละเอียดปรำกฏใน
บทที่ 3 เพื่อให้สำนักใช้เป็ นแนวทำงในกำรกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของสำนัก ซึ่ ง
สำมำรถสรุ ปได้ตำมตำรำงที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 องค์ ประกอบคุณภาพ 9 ด้ านและตัวบ่ งชี้ทใี่ ช้ ประเมินคุณภาพตามองค์ ประกอบ
จานวนตัวบ่ งชี้

องค์ ประกอบคุณภาพ
ปัจจัยนาเข้ า
1. ปรัชญำ ปณิ ธำน
วัตถุประสงค์และแผน
ดำเนินกำร
2. กำรผลิตบัณฑิต

-

กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ผลผลิต
หรือผลลัพธ์
-

รวม
1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

-

-

1

7. กำรบริ หำรและกำรจัดกำร

-

-

2

8. กำรเงินและงบประมำณ

-

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 และ
7.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

-

1

9. ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ
รวม

-

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

-

1

-

6

1

5

2. ตัวบ่ งชี้เพือ่ การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระรำชบัญ ญัติ ก ำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 มำตรำ 34
กำหนดให้คณะกรรมกำรกำรอุ ดมศึ กษำมี หน้ำที่ พิ จำรณำเสนอมำตรฐำนกำรอุ ดมศึ กษำที่ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชำติ และสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
ดังนั้น จึงได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิ กำร เรื่ องมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ลงวันที่ 7 สิ งหำคม พ.ศ. 2549
ซึ่ งถือได้วำ่ เป็ นมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำฉบับแรกของประเทศไทย มำตรฐำนฉบับนี้ ประกอบด้วยมำตรฐำน
ย่อย 3 ด้ำน ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนคุ ณ ภำพบัณ ฑิ ต มำตรฐำนด้ำนกำรบริ ห ำรจัดกำรกำรอุดมศึ ก ษำ และ
มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู ้และสังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
มาตรฐานด้ านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีกำรบริ หำรจัดกำรอุดมศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำลและพันธกิจของกำรอุดมศึกษำอย่ำงมี
ดุลยภำพ
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ก. มาตรฐานด้ านธรรมาภิบาลของการบริ หารการอุดมศึ กษา มีกำรบริ หำรจัดกำร
กำรอุ ดมศึ กษำตำมหลักธรรมำภิ บำล โดยคำนึ งถึ งควำมหลำกหลำย และควำมเป็ นอิส ระทำงวิชำกำร
มำตรฐำนนี้มีตวั บ่งชี้หลัก ได้แก่
1) มี ก ำรบริ หำรจัด กำรบุ ค ลำกรที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ล มี ค วำมยื ด หยุ่ น
สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของประเภทสถำบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบตั ิงำน
อย่ำงมีอิสระทำงวิชำกำร
2) มี ก ำรบริ หำรจัด กำรทรั พ ยำกรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำรที่ มี
ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิผล คล่องตัว โปร่ งใส และตรวจสอบได้มีกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบและวิธีกำร
ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและคุม้ ค่ำคุม้ ทุน
3) มีระบบกำรประกันคุณภำพเพื่อนำไปสู่ กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง
ข. มาตรฐานด้ านพันธกิจของการบริ หารการอุดมศึ กษา กำรดำเนิ นงำนตำมพันธกิ จของ
กำรอุ ดมศึ ก ษำทั้ง 4 ด้ำนอย่ำงมี ดุล ยภำพ โดยมี ก ำรประสำนควำมร่ วมมื อรวมพลังจำกทุ กภำคส่ วนของ
ชุมชนและสังคมในกำรจัดกำรควำมรู้ มำตรฐำนนี้มีตวั บ่งชี้หลัก ได้แก่
1) มี กำรให้บ ริ กำรวิช ำกำรที่ ทนั สมัย เหมำะสม สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของสั งคม
ตำมระดับควำมเชี่ ยวชำญของประเภทสถำบัน มีกำรประสำนควำมร่ วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำกับ
ภำคธุ รกิ จอุตสำหกรรมทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเสริ มสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมยัง่ ยืนของสังคม และ
ประเทศชำติ
2) มีกำรสื บสำนโครงกำรอันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ อย่ำงเหมำะสม เพื่อประโยชน์ใน
กำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ
ดัง นั้น ในกำรประกัน คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำเพื่ อ พัฒ นำคุ ณ ภำพและมำตรฐำนกำรศึ ก ษำ
จึงสำมำรถกระจำยตัวบ่งชี้ ตำมองค์ประกอบคุ ณภำพ 9 ด้ำน (สำนัก 5 ด้ำน 6 ตัวบ่งชี้ ) ลงในมำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำแต่ละด้ำน เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำใช้เป็ นแนวทำงในกำรกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำบัน แต่ละแห่งดังปรำกฏในตำรำงที่ 5.2
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ตารางที่ 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่ งชี้ทใี่ ช้ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
1. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต
2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริ หำร
จัดกำรอุดมศึกษำ
ก. มำตรฐำนด้ำนธรรมำภิบำล
ของกำรบริ หำรกำรอุดมศึกษำ
ข. มำตรฐำนด้ำนพันธกิจ
ของกำรบริ หำรกำรอุดมศึกษำ
3. มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำง
และพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้
และสังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้
รวม

ตัวบ่ งชี้ด้าน
ปัจจัยนาเข้ า
-

ตัวบ่ งชี้ด้าน
กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 7.3,
7.4, 8.1 และ 9.1

ตัวบ่ งชี้ด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์
-

รวม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

-

-

1

-

-

-

-

1

5

-

6

5

3. ตัวบ่ งชี้ตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ
เพื่ อให้ ก ำรประกัน คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยในสำมำรถติ ดตำม ตรวจสอบ และประเมิ น
กำรดำเนิ นงำนอย่ำงครอบคลุ มและมี สมดุ ล ระหว่ำงมุ มมองกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนต่ ำงๆ ทั้ง 3 ด้ำน คื อ
ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนบุคลำกร กำรเรี ยนรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึงสำมำรถกระจำย
ตัวบ่งชี้ ตำมองค์ประกอบคุ ณภำพ 9 ด้ำน (สำนัก 5 ด้ำน 6 ตัวบ่งชี้ ) ลงในมุมมองด้ำนต่ำงๆ ที่กล่ำวข้ำงต้น
ดังปรำกฏในตำรำงที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 มุมมองด้ านบริหารจัดการทีส่ าคัญและตัวบ่ งชี้ตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ
มุมมองด้ านบริหาร
ตัวบ่ งชี้ด้าน
ตัวบ่ งชี้ด้าน
ตัวบ่ งชี้ด้านผลผลิต
จัดการ
ปัจจัยนาเข้ า
กระบวนการ
หรือผลลัพธ์
1. ด้ำนกระบวนกำร
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,
ภำยใน
2.5
7.3, 7.4 และ 9.1
2. ด้ำนกำรเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
3. ด้ำ นบุ ค ลำกร กำรเรี ยนรู้
และนวัตกรรม
รวม
1
5
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5
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6

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยประกันคุณภาพ

4. ตัวบ่ งชี้เพือ่ การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำได้จ ัด ท ำ มำตรฐำนสถำบัน อุ ด มศึ ก ษำ ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิ กำร ลงวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2551 เพื่อนำไปสู่ กำรพัฒนำสถำบันอุดมศึ กษำ ตำมกลุ่ ม
สถำบันที่ มี ป รัช ญำ วัตถุ ป ระสงค์ และพัน ธกิ จในกำรจัดตั้งที่ แตกต่ำงกันได้อย่ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภำพ และ
ประสิ ทธิ ผลมำตรฐำนฉบับ นี้ ป ระกอบด้วยมำตรฐำนหลัก 2 ด้ำน คือ มำตรฐำนด้ำนศักยภำพ และควำม
พร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ และมำตรฐำนด้ำนกำรดำเนิ นกำรตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ และกำหนด
กลุ่ มสถำบันอุ ดมศึ กษำเป็ น 4 กลุ่ ม ดังรำยละเอียดที่ระบุไปแล้วในบทที่ 1 ได้แก่ กลุ่ ม ก วิทยำลัยชุ มชน
กลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริ ญญำตรี กลุ่ม ค สถำบันเฉพำะทำง และกลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจยั ขั้นสู ง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำ โดยเฉพำะระดับปริ ญญำเอก
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ ประกอบด้วยมำตรฐำนหลัก 1 ด้ำน และมำตรฐำนย่อยอี ก
มำตรฐำนละ 3 ด้ำน ที่สำนักเกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) มาตรฐานด้ านศั กยภาพและความพร้ อมในการจั ดการศึ กษา ประกอบด้ วยมาตรฐาน
ย่อยด้ านต่ าง ๆ 3 ด้ าน
1.1) ด้ านกายภาพ
สถำบันอุดมศึกษำมีอำคำรที่ ประกอบด้วยลักษณะสำคัญของอำคำรเรี ยนที่ดี มี
ห้องครบทุ ก ประเภท พื้ น ที่ ใช้ส อยที่ ใช้ในกำรเรี ยนกำรสอนและกำรจัด กิ จกรรมทุ ก ประเภทมี จำนวน
เพียงพอ และเหมำะสมกับจำนวนอำจำรย์ประจำ จำนวนนักศึกษำในแต่ละหลักสู ตร และจำนวนนักศึกษำ
ตำมแผน กำรรับนักศึกษำ ตำมเกณฑ์พ้ืนที่ ใช้สอยอำคำรโดยประมำณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุ ดตำม
เกณฑ์มำตรฐำน มีครุ ภณ
ั ฑ์ประจำอำคำร ครุ ภณ
ั ฑ์กำรศึกษำ และคอมพิ วเตอร์ จำนวนเพียงพอต่อกำรจัด
กำรศึกษำ
ทั้งนี้ อำคำรและบริ เวณอำคำรจะต้องมีควำมมัน่ คง ปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะหรื อควำม
จำเป็ นอย่ำงอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
1.2) ด้ านการเงิน
สถำบันอุ ดมศึ กษำมี ควำมพร้ อมด้ำนกำรเงิ นทั้งงบกำรเงิ นรวมและงบที่ จำแนก
ตำมกองทุน มีแผนกำรเงิ นที่ มนั่ คง เป็ นหลักประกันได้ว่ำสถำบันจะสำมำรถจัดกำรศึกษำได้ตำมพันธกิ จ
และเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำในอนำคต เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด แก่
ผูเ้ รี ยน และผูใ้ ช้บริ กำรอุดมศึกษำ สถำบันมีกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินที่แสดงถึงกำรได้มำของรำยได้ รำยรับ
กำรจัดสรร กำรใช้จ่ำยที่ มีประสิ ทธิ ภำพ และทัว่ ถึ งเป็ นธรรมอย่ำงชัดเจน รวมทั้งกำรนำรำยได้ไปลงทุ น
ภำยใต้กำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ ยง มีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนควบคู่
ไปกับกำรใช้เงินทุกประเภท และมีระบบกำรติดตำมตรวจสอบผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลำกรทุกระดับ
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1.3) ด้ านการบริหารจัดการ
สถำบันอุ ดมศึ กษำมีร ะบบกำรบริ ห ำรจัดกำรที่ มีป ระสิ ทธิ ภำพในกำรถ่ ำยทอด
วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม ไปสู่ กำรปฏิบตั ิที่สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และพันธกิจ
ที่ ก ำหนดไว้ โดยมี ส ภำสถำบัน ท ำหน้ ำ ที่ ก ำกับ นโยบำย กำรด ำเนิ น กำรตำมแผน กำรบริ ห ำรบุ ค คล
กำรบริ หำรงบประมำณและทรัพ ย์สิน กำรบริ หำรสวัส ดิ ก ำรที่ จดั ให้ก ับนักศึ กษำและบุ ค ลำกรทุ กระดับ
รวมทั้งก ำกับ ติ ดตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนให้เป็ นไปตำมกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และ
กฎหมำย ที่กำหนดไว้ มีกำรเผยแพร่ ผลกำรกำกับกำรดำเนินงำนของสภำสถำบันและกำรบริ หำรจัดกำรของ
ผูบ้ ริ หำร ทุกระดับสู่ ประชำคมภำยในสถำบันและภำยนอกสถำบัน ภำยใต้หลักธรรมำภิบำลที่ประกอบด้วย
หลักควำมโปร่ งใส หลักควำมรับผิดชอบ หลักกำรตรวจสอบได้ หลักกำรมีส่วนร่ วม และหลักควำมคุม้ ค่ำ
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แบบรายงานผลการประเมิน
ตาราง ส 1. ผลการการประเมินรายตัวบ่ งชี้ตามองค์ ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยั ขั้นสู งและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอก
ผลการดาเนินงาน1
คะแนนการประเมิน
ตัวบ่ งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
(%หรือสั ดส่ วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
1

ให้ระบุเป็ นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้น้ นั ๆ

02

คณะผู้จัดทำ
คณะทีป่ รึกษำ
อาจารย์ประยูร ไชยบุตร
อาจารย์กฤษติญา มูลศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา
อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยวุ ทิ ย์
อาจารย์ทสั นันทน์ ตรี นนั ทรัตน์

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา

ฝ่ ำยวิเครำะห์ ข้อมูล สื บค้ น จัดพิมพ์ และตรวจสอบควำมถูกต้ อง
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางณัฐยา สุ โนพันธ์
นางสุ พตั รา ปราบพาลา
นางสาวมัทนา รามศิริ
นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
นางรัตนา ชมมัย
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กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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