คูมือการประกั นคุ ณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบป การศึ กษา ๒๕๕๗
สํา นั กศึ กษาทั่วไป

๒

คํานํา
การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึกษาทั่ วไป มีการ
กําหนดตัวบงชี้แบง ออกเปน ๓ องคป ระกอบ ตามกรอบการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน วงรอบป
การศึกษา ๒๕๕๗ สําหรับ หนวยสนับ สนุน การเรียนการสอน ที่ มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
องคประกอบที่ ๑ ตั วบง ชี้ง านประจํา จํานวน ๒ ตัวบง ชี้ (น้ําหนักรอยละ ๔๐) องคป ระกอบที่ ๒
ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ จํานวน ๔ ตัวบง ชี้ (น้ําหนักรอยละ ๓๐) และองคป ระกอบที่ ๓ ตัวบง ชี้รว ม
จํานวน ๑ ตัวบง ชี้ (น้ําหนักรอยละ ๓๐) โดยตัวบง ชี้ในองคประกอบที่ ๑ และ องคประกอบที่ ๒
มหาวิทยาลัยไดใหอิสระกับหนวยงานในการกําหนดตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และน้ําหนักของแตละ
ตัวบงชี้เอง ซึ่งน้ํา หนักตัวบงชี้จะแตกตางกันตามความสําคัญของแตละตัวบงชี้ แตอยูในกรอบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
สํานักศึกษาทั่วไป จึงไดจัดทําคู มือประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา
๒๕๕๗ ขึ้นโดยมีวัต ถุประสงคเพื่อตรวจสอบและประเมินการดํา เนินงานของหนวยงาน ตามระบบและ
กลไกที่ห นวยงานกําหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบง ชี้ในทุกกลุม วาเปน ไป
ตามเกณฑและได มาตรฐาน เพื่อใหหนวยงานทราบสถานภาพของตนเองอันจะนํา ไปสูการกําหนด
แนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนน
ของตนเองและเปนสากล เพื่อใหหนวยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนไดรับขอเสนอแนะใน
การพัฒ นาการดําเนิน งาน เพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒ นาจุดที่ควรปรับปรุง ของหนวยงานอยางตอเนื่อง
เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปน ประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาหนวยงานสามารถดํา เนิน งาน
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด และเพื่อใหมหาวิทยาลัย และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีข อมูล
พื้น ฐานที่จําเปนสําหรับการสง เสริมสนับ สนุน การบริหารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม และมีการกํากับ
และพัฒ นาคุณภาพการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของหนวยงาน จะเปนประโยชนตอการดําเนิน งานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักศึกษาทั่วไปตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็ง แรง)
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่ วไป
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๓

สารบัญ
บทที่

หนา

๑

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํ านักศึกษาทั่วไป
๑. วัตถุประสงค
๒. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักศึกษาทั่ วไป
๓. ระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษา สํานักศึกษาทั่ วไป
๔. กลไกการขับเคลื่ อนการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน สํานักศึกษาทั่วไป
๕. การพัฒ นาตัวบงชี้ของหนวยงาน
๖. นิยามศัพท
๗. ปฏิทิน การดําเนิน งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗
สํานักศึกษาทั่วไป

๑
๑
๑
๒
๘
๙
๙
๑๓

๒

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุด มศึกษา
๑. ความจํา เปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
๒. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกัน คุณภาพการศึกษา
๓. การประกันคุณภาพการศึกษา
๔. ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึ กษากับ การประกันคุณ ภาพการศึกษา
๕. ความเชื่อมโยงระหวางการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
และการประเมินคุณ ภาพ
๖. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๑๘
๑๘

ตัวบงชี้แ ละเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักศึกษาทั่วไป
๑. กรอบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึ กษา ๒๕๕๗
๒. ตัวบง ชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน
องคป ระกอบที่ ๑ ตั วบง ชี้งานประจํา
องคป ระกอบที่ ๒ ตั วบง ชี้เชิง กลยุทธ
องคป ระกอบที่ ๓ ตั วบง ชี้รวม

๓๘
๓๘
๔๐
๔๐
๔๖
๕๒

๓

๑๙
๒๔
๒๗
๒๙
๓๐
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๔

๔

ตัวอยางแนวปฏิบัต ิเพื่อใหเปนไปตามเกณฑม าตรฐาน และ แนวทางการวิเคราะห ๕๕
และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๑. ตัวอยางแนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการเฉพาะ
๕๕
ตัวบง ชี้รวม
๒. แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลกา รประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
๕๘

ภาคผนวก

๖๐

บรรณานุก รม

๖๕

ผูจัดทํา

๖๖
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๑
บทที่ ๑
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานั กศึกษาทั่วไป
๑ วัต ถุประสงค
๑) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนิน งานของหนวยงาน ตามระบบและกลไกที่หนวยงาน
กําหนดขึ้น โดยวิเ คราะหเปรียบเทียบผลการดํา เนินงานตามตัวบง ชี้ในทุกกลุมวาเปนไปตามเกณฑและได
มาตรฐาน
๒) เพื่อใหหนวยงานทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวตามจุ ดเนน ของตนเองและเปน
สากล
๓) เพื่อใหหนวยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ
พัฒ นาการดําเนิน งาน เพื่อเสริ มจุดแข็ง และพัฒ นาจุดที่ควรปรับ ปรุงของหนวยงานอยางตอเนื่อง
๔) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาหนวยงาน
สามารถดําเนินงานที่มีคุณ ภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
๕) เพื่อใหมหาวิท ยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอ มูลพื้น ฐานที่จ ําเปนสําหรับ การสง เสริ ม
สนับสนุนการบริห ารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม
๒. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศึกษาทั่วไป
๑. สงเสริม การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปภายใตวงจรคุณ ภาพ PDCA และพัฒ นา
อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหนิสิตได เขาใจตนเอง และผูอื่น สามารถอยูใ นสังคมไทยและสังคมโลกไดอยาง
มีความสุข
๒. สงเสริมใหบ ุคลากรทุกคนทุกสายงาน อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมี สวนรว มในการ
ประกันคุณ ภาพ และปฏิบ ัติงานครบวงจรคุณ ภาพ โดยกระจายอํานาจและความรับผิ ดชอบใหทุกกลุมงาน
ในสํานักศึกษาทั่วไป และใชกระบวนการประกันคุณ ภาพเปน วัฒ นธรรมการปฏิบัติง านของทุกกุลมงาน
๓. สงเสริมสนับ สนุนการสรางเครือขา ยความร วมมื อกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
ในกิจกรรมดานการประกันคุณ ภาพการศึกษา
๔. สรางแนวทางการดําเนิน งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี เผยแพรใ หเปน ที่
ยอมรับของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๕. สงเสริมและสนับสนุน การนํา ระบบฐานขอมูลสารสนเทศมาใชในการประกัน คุณภาพ
ใหครบทุกองคประกอบ และเปนแนวปฏิบัติท ี่ดีตอหนวยงานภายนอก
๖. สงเสริม การจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒ นานิสิตใหมีความรูและทักษะ สอดคลองกับ อัตลักษณ
ของบัณ ฑิต รูจักสิท ธิและหนาที่ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
๗. เชื่อ มโยงผลการประเมิน ประกัน คุณภาพกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกระดับ
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๒
๓. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักศึกษาทั่วไป
กอนมีประกาศพระราชบัญญั ติการศึ กษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนัก
ดีถึงความสํา คัญของการประกันคุณภาพการศึ กษา และไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อ
เปน แนวทางในการประกันคุณ ภาพการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาตามหลักการสํา คัญ ๓ ประการ คือ
การใหเสรีภ าพทางวิชาการ (academic freedom) ความมี อิสระในการดําเนิน การของสถาบัน
(institutional autonomy) และความพร อมของสถาบัน ที่จะรับการตรวจสอบคุณ ภาพจากภายนอก
ตามหลักการของความรับผิ ดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) ตอมาพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดระบุใหหนวยงานตน สังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกําหนดใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษามีหนา ที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒ นาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคลองกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ สนับ สนุนทรัพยากร
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุด มศึกษา โดยคํานึง ถึง ความเปน อิสระและ
ความเปน เลิ ศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ ปริญญาตามกฎหมาย วาด วย การจั ดตั้งสถานศึกษาแตละ
แหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา จึงมีหนา ที่รวมกับสถานศึ กษาใน
การจัดใหมีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอีย ดดังนี้
๓.๑ กฎกระทรวงวา ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษาหลังจาก
ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตน สังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแลสถาบัน อุดมศึกษาไดเสนอ
ระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อใหสอดคลองกับ เจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติฉบับ ดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่ อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ไดมีมติ
เห็น ชอบกับ ระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่ง ตอมาไดจัดทํา เปน ประกาศทบวงมหาวิทยาลั ย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุด มศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ
สาระสําคัญของประกาศฉบับ นี้ระบุใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับ สนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทํา
ระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบัน อุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรวมทั้ง ใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษา เพื่ อ
เตรียมความพร อมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกรวมถึงสนับ สนุนใหมีการแตงตั้ง คณะกรรมการ
ประกันคุณ ภาพภายในระดับ อุดมศึกษาขึ้น ในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกําหนดนโยบาย
หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ และประเมินระบบกลไก และประเมินผลการดํ าเนินงานการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชา หรือสถาบันอุดมศึกษาหลังจากดําเนิน การตาม
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๓
ประกาศฉบับ ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไประยะหนึง่ สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาจึง ไดจัดทํา
กฎกระทรวงวาดว ยระบบ หลักเกณฑ และวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุด มศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อใหเปน ไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
แกไขเพิ่มเติ ม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสอง โดยสาระสําคัญ
เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับ นี้ยัง คงไวตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาไดถือปฏิบ ัติมาอยาง
ตอเนื่องตอมาในป ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนฉบับ เดิม โดยรวมการประกัน คุณภาพภายใน
และภายนอกของการศึกษาทุกระดับ ไวในฉบับ เดียวกันมี คณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในระดับ
อุดมศึกษาทําหนา ที่ห ลัก ๒ ประการ คือ ๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพภายในระดับ อุดมศึกษาเพื่อสงเสริ มสนับ สนุน และพัฒ นาการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการอุด มศึกษา และ ๒)
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณ ภาพ
ทั้ง ภายในและภายนอกไปปรับ ปรุงคุณ ภาพการศึกษาอยา งตอเนื่อง นอกจากนี้ ยัง มีการปรับเปลี่ยนให
ระบบการประกันคุณ ภาพภายในประกอบดวย การประเมินคุณ ภาพ การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพ และ
การพัฒ นาคุณภาพและกําหนดใหห นวยงานตน สังกัด จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษา
อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจง ผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษาตอสาธารณชน
๓.๑.๑ หลักเกณฑการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวง ใหพิจารณา
จากประเด็นตอไปนี้
๑) ระบบการประกัน คุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่ กระทรวงศึกษาธิ การประกาศ
กําหนด
๒) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับ อุดมศึ กษาตามระบบ
การประกัน คุณภาพภายในที่กําหนดไว
๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายในที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบง ชี้คุณภาพการศึกษา
๓.๑.๒ วิธี การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบ ัติดังนี้
๑) ใหคณะวิชา และสถานศึกษาระดับ อุ ดมศึก ษาจัดใหมีหนวยงานหรือ
คณะกรรมการที่รับ ผิดชอบการดําเนิน การดานการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาที่พัฒนาบริหารและ
ติดตามการดําเนิน การประกัน คุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาการจัดการศึ กษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๔
๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับ อุดมศึ กษาพัฒนาระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายใน เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณ ภาพการศึ กษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบ
นโยบาย และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับ อุดมศึ กษาดําเนิน การตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเปน สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
๔) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุ ดมศึ กษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององคป ระกอบตางๆ ที่ใ ชในการผลิตบัณ ฑิต ดังนี้ (๑) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ
(๒) คณาจารยและระบบการพัฒ นาคณาจารย (๓) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (๔) หองสมุด
และแหลง การเรียนรูอื่น (๕) อุปกรณการศึกษา (๖) สภาพแวดลอ มในการเรียนรูและบริการการศึกษา
(๗) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ ผลทางการเรียนของนักศึกษา (๘) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถาน
ศึกษาระดับ อุดมศึกษาเห็น สมควร ทั้งนี้ ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับ อุดมศึ กษาจัดใหมีระบบ
การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒ นาดานการประกันคุณ ภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
๓.๑.๓ การรายงานผลการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ระบบการประกัน คุณ ภาพภายในถือเปน สวนหนึง่ ของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่
คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดํา เนิน การอยางมีระบบ และตอ เนื่องสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําป ที่เปนรายงานการประเมินคุณ ภาพภายในเสนอตอสภา
สถาบัน หนวยงานตน สังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผยต อสาธารณชน โดยให
สอดคลองกับ เจตนารมณและแนวทางของพระราชบัญญัติการศึ กษาแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไข
เพิ่มเติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๓.๑.๔ การติดตามตรวจสอบของตน สังกัด
ใหหนวยงานตน สังกัดของสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่ง ครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้งเปดเผยผลการติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึ กษาตอสาธารณชน
๓.๒ แนวทางการพัฒ นาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓.๒.๑ ระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒ นาระบบประกัน คุณภาพที่เหมาะสมสอดคล องกับระดับ
การพัฒ นาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใ ชกัน แพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือเปน ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการ
ทํางานที่เริ่มตนจากการวางแผน การดําเนิน งานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุง
พัฒ นา ทั้ง นี้ เพื่อใหการดําเนิน ภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง
ขณะเดียวกันก็เปน หลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวา สถาบันอุด มศึกษาสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณ ภาพ
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๕
๓.๒.๒ มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณ ภาพ
มาตรฐาน เปน กรอบสําคั ญในการดําเนิน งานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจ จุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ยังตองดําเนิน การใหไ ดตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีก มาก เชน มาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อ การประเมินคุณ ภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานต างๆ ของสํา นักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน
ตัวบง ชี้ เปนขอกําหนดของการประกันคุณ ภาพภายในที่พัฒ นาขึน้ ในองคประกอบ
คุณภาพ ๙ ดาน ที่มีความครอบคลุ มพันธกิจ หลัก ๔ ประการของการอุดมศึกษาและพัน ธกิจสนับสนุน
ไดแก (๑) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (๒) การผลิตบัณ ฑิต (๓) กิจกรรมการ
พัฒ นานักศึกษา (๔) การวิจัย (๕) การบริการทางวิชาการแกสัง คม (๖) การทํานุบํารุง ศิลปะและ
วัฒ นธรรม (๗) การบริหารและการจัดการ (๘) การเงินและงบประมาณ และ (๙) ระบบและกลไก
การประกัน คุณภาพ ซึ่งตัวบงชี้ดังกลา วสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุ ดมศึกษา
มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ องคประกอบคุณภาพนั้นๆ ไดทั้งหมด ดังนั้น ในบทที่ ๔ ของ
คูมือฉบับ นี้จ ึงไดพัฒ นาตัวบง ชี้ที่สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใชประเมินคุณ ภาพภายใน ทั้งตัวบง ชี้ที่ใ ช
ประเมินปจจัยนํา เขากระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพ ธ นอกจากนี้ ตัวบง ชี้ที่ใ ชประเมินกระบวนการยัง
ไดน ําเสนอตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปน ไปตามมาตรฐานไวด วยในบทที่ ๕ เพื่อประโยชนของ
สถาบันอุดมศึกษาในการนําตั วบงชี้ดังกลาวไปใช
ประเภทตัวบง ชี้ มี ๒ ประเภท คือ ตัวบง ชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
- ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปน ขอ ๆ กําหนดเกณฑ การ
ประเมินตัวบงชี้เปน ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต ๑ ถึง ๕ การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการ
ดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมด ําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมค รบที่จะได ๑
คะแนน ใหถือวาได ๐ คะแนน
- ตัวบงชี้เชิงปริมาณ อยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการ
ประเมินเปน คะแนนระหวาง ๑ ถึง ๕ โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการ
ดําเนินงานตามตัวบง ชี้ (ซึ่งอยูในรูป รอยละหรือคาเฉลี่ย) เปน คะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไ ตรยางศ
โดยที่แตละตัวบง ชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิ ดเปนคะแนน ๕ ไว
เกณฑการประเมิน เปน มาตรวัดของแตละตั วบง ชี้ซึ่ง พัฒ นาจากเกณฑและแนว
ปฏิบัติที่เปน มาตรฐาน ซึ่งกํา หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา หรือโดยหนวยงานที่
เกี่ยวของอาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อใหการประเมิน คุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
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๖

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๐.๐๐ – ๑.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๔.๕๑ – ๕.๐๐

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การดํ าเนิน งานตองปรับปรุงเรงดวน
การดํ าเนิน งานตองปรับปรุง
การดําเนิน งานระดับ พอใช
การดํ าเนิน งานระดับ ดี
การดํ าเนิน งานระดับ ดีมาก

๓.๒.๓ กลไกการประกันคุณ ภาพ
ผูที่มีความสําคัญสงผลใหการดําเนิน งานประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒ นา
คุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับ นโยบายและผูบริห ารสูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความ
สําคัญและกําหนดนโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรว มกันทุกระดับ โดย
มอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนให
เกิดการพัฒ นาคุณ ภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ
การจัดระบบประกัน คุณภาพพรอมทั้งตัวบง ชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน
ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล
ระดับภาควิชาหรือสาขาวิช า ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือ
คุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตอง
ประสานงาน และผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่ มีประสิทธิภาพซึ่ง สามารถใชง าน
รวมกันไดในทุกระดับ
๓.๒.๔ ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงาน เปนสิ่งจําเปน ในกระบวนการประกันคุณภาพ
การวัดและวิเ คราะหผลการดํา เนินงาน จะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่เปน จริง ถูกตอง ตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะ
วิชาและสถาบัน ตลอดจนเปน ขอมูลที่สามารถเรียกใชไ ดอยางรวดเร็ว ดังนั้นระบบสารสนเทศที่ดีมี
ประสิทธิภาพ จึงเปนปจจัย สําคัญยิ่ง ที่จ ะสงผลตอความสํ าเร็จของการประกันคุณ ภาพการศึ กษา และ
สงผลตอคุณภาพในทุกขั้น ตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบ
ประเมินตลอดจนถึง การปรับ ปรุงและพัฒนา
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๗
แผนภาพระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักศึกษาทั่วไป

นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปการศึกษา 2557

พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545

แตงตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยผูมีสวนไดสวนเสีย (นิสิต ผูใชบ ัณฑิต ผูใชบริการ
ตามพันธกิจของสํานักฯ)

นโยบายประกันคุณภาพภายใน
และคูมือประกันคุณภาพฯ
สํานักศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2557

มอบหมายและจัดทําคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการผูรับ ผิดชอบ
ตัวบงชี้ต ามพันธกิจหลัก
ประชุมบุคลากรและมอบหมายผูรับ ผิดชอบตัวบง ชี้
และจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา

No

คูมือประกัน
คุณภาพการศึกษา

Yes

No

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคูมอื
รองฯฝา ยบริหาร

Yes
ติดตามรายงานผลการดํ าเนินงานตอผูอํานวยกา รสํานักฯ
และลงระบบ E – QA ระบบ CHE QA Online
จัดทําSAR/รับ การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในฯ

ทบทวน
SWOT

จัดทํา Improvement Plan
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๘
๔. กลไกการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักศึกษาทั่วไป
๑. คณะทํางานปก ารศึกษา ๒๕๕๖ ที่ผานมา
๑.๑ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
๑.๒ คณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาโดยผูมีสวนไดสวนเสีย (นิสิต ผูใช
บัณ ฑิต ผูใชบริการ ตามพัน ธกิจของสํานักศึกษาทั่วไป)
๑.๓ คณะกรรมการรับผิดชอบตัวบงชี้
๒. การอบรมใหค วามรูแ ละทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ โครงการฝกอบรมผูประเมิน คุณภาพการศึ กษาภายใน (สําหรับ ผูไมมีประสบการณ
ประเมินคุณ ภาพ)
๒.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบกํา กับติดตามการประกันคุณ ภาพการศึกษา E-QA
๒.๓ โครงการฝกอบรมหลักสูตรเครือขายเพื่อการดํา เนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒.๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูปฏิบัติห นาที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพ
ภายใน
๒.๕ โครงการสัม มนาวิพากษการเขียนรายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment
Report : SAR)
๒.๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบฐานขอมูล ดานการประกันคุณ ภาพ CHE QA
Online
๓. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักศึกษาทั่วไป
รายละเอียดปรากฏดังแผนภาพและระบบกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน หนา ๗
๔. การเผยแพรขอมูลและเอกสารที่เปน ประโยชน
๔.๑ ประกาศนโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษา มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม
๔.๒ ปฏิทินการดําเนิน งานประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
๔.๓ รายงานการประเมินตนเอง สําหรับการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน
๔.๔ คูมือการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน สํานักศึ กษาทั่วไป
๕. การพัฒ นาตัว บงชี้ของสํานักศึกษาทั่วไป
สํานักศึกษาทั่วไป มีการพัฒ นาตัวบง ชี้มาจากพันธกิจหลักของหนวยงาน โดยใหความสํา คัญ
ตอการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพสําหรับนิสิตระดับปริญ ญาตรี นิส ิตทุกคน
ตองเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม ต่ํากวา ๓๐ หนวยกิต และมี เปาหมายการทํางานเพื่อขับเคลื่อน
สํานักศึกษาทั่วไป ดัง วิสัยทัศน “เปนผูนํา ดานการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป สูความเปน เลิศ
ในระดับประเทศ” มุงสูความสํ าเร็จตามนโยบายของสํา นักศึกษาทั่วไป การนําระบบบริการการศึกษา
ออนไลนตาง ๆ มาใชเพื่ อสงเสริมการบริหารจัดการ มีการบริห ารจัดการระบบสารสนเทศ สํานักศึกษา
ทั่วไปซึ่งประกอบดวยระบบสอบออนไลน (E-Testing) ระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Book) ระบบ
การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) มีระบบ กลไกการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
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๙
มีเครื่องมื อ วัสดุ อุปกรณทางการบริห ารและการจั ดการที่ทัน สมัยและเพียงพอ มีกระบวนการทํางาน
ที่กระชับ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เนนการจัดการทรัพยากรรว มกันกับ หนวยงานอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวของ
กันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมุงสูความเปน มืออาชีพที่ดีที่สุ ด (Professional Best) ในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และมุง เนนประโยชนสวนรวมของมหาวิทยาลัย มีค วามโปรงใส
และสามารถตรวจสอบไดเปน สําคัญ มุงเสริมสรางคุณ ลักษณะบัณ ฑิตที่พึง ประสงคห มวดรายวิชาศึ กษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคามใหเปนที่ย อมรับของสังคมผูใชบัณ ฑิ ต และการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับสํานักศึกษาทั่วไปอยางตอเนื่องและการจัดการเชิงรุกในการจัดการศึ กษา รวมถึงการพัฒนาอาจารย
ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไป สงเสริม ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนใหแกอาจารยผูสอนวิชาศึ กษาทั่วไป
ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจ กรรมการเรียนรู การสรางแบบทดสอบ การวิจัย
ในชั้นเรียน พัฒ นากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ก ารเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหาร
ของหนวยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพัน ธกิจ
๖. นิยามศัพท
การจัด การความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค ความรูที่
มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุค คล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึง ความรู และพัฒ นาตนเองใหเปน ผูรู รวมทั้งปฏิบัติง านไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิง แขงขันสูง สุด โดยที่ความรู มี ๒ ประเภท คือ
๑. ความรูที่ฝ งอยูในคน (Tacit Knowledge) เปน ความรูที่ไดจากประสบการณ
พรสวรรคหรื อสัญชาติ ญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปน ความรูที่ไมสามารถ
ถายทอดออกมาเปน คําพูดหรือลายลั กษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิด
เชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปน ความรูแบบนามธรรม
๒. ความรูที่ช ัดแจง (Explicit Knowledge) เปน ความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได
โดยผานวิธีตางๆ เชน การบัน ทึกเปน ลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปน ความรู
แบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู ” คือ เครื่องมือ เพื่อการ
บรรลุเปาหมายอยางนอย ๔ ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการ
พัฒ นาคน บรรลุเปาหมายการพัฒ นาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ
ความเอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางาน
การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางน อย ๖ ประการตอความรู ไดแ ก
(๑) การกําหนดความรูหลั กที่จ ําเปน หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุ มหรือองคกร
(๒) การเสาะหาความรูที่ต องการ
(๓) การปรับ ปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอ การใชง านของตน
(๔) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
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๑๐
(๕) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
และสกัด“ขุมความรู ” ออกมาบันทึกไว
(๖) การจดบันทึก “ขุมความรู ” และ “แกนความรู ” สําหรับไวใชง าน และปรับปรุงเปน
ชุดความรูที่ครบถวน ลุมลึกและเชื่อ มโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชง านมากยิ่งขึ้น โดยที่การดํา เนินการ ๖
ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่ เกี่ยวของเปนทั้ง ความรูที่ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือ
รหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูในสมอง (Tacit Knowledge)
ที่อยูในคน ทั้งที่อยูใ นใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ และสวนอื่น ๆ ของ
รางกาย (ทักษะในการปฏิบัต)ิ การจัดการความรูเปน กิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมที่
ทําโดยคนคนเดียว
แนวปฏิบัต ิทดี่ ี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้น ตอนการปฏิบัติที่ท ําใหสถาบัน ประสบความสําเร็จ
หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปน ที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ วิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสํา เร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้น ตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บัน ทึก
เปน เอกสาร เผยแพรใ หหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา ๕ ป เปน แผนที่กําหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค
ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัย คุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุ มทุก
ภารกิจของสถาบัน ซึ่งตองมีการกําหนดตัวบง ชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้
เพื่อวัดระดับ ความสํา เร็จของการดํา เนิน งานตามกลยุท ธโดยสถาบันนํา แผนกลยุท ธมาจัดทําแผน
ดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป
แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธท าง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต องการทรัพยากรที่ต องจัดหา
สําหรับการดําเนิน งานตามกลยุทธแตละกลยุท ธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปน เงินทุนที่
ตองการใช ซึ่งจะเปน ความตองการเงิน ทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนิน การใหกลยุทธ
นั้น บังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาได
จากแหลงเงินทุน ใด เชน รายไดคาธรรมเนีย มการศึกษา งบประมาณแผน ดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงิน ทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจ าคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบัน จะตองมีการ
ระดมทุน ดวยวิธี การอื่นๆ อีกเพิ่มเติ ม เชน การแปลงทรัพยสิน ทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะห
ตนทุนของการดําเนิน งานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณ ฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลา
ของแผนกลยุทธทางการเงิน จะเทากับ ระยะเวลาของแผนกลยุท ธของสถาบัน
แผนปฏิบตั ิการประจํ าป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ป
เปน แผนที่ถา ยทอดแผนกลยุทธลงสูภ าคปฏิบ ัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย
โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนิน การในปน ั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุท ธ ตัวบงชี้
ความสํา เร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตั วบง ชี้เหลานั้น รวมทั้ง มี การระบุผูรับผิดชอบหลัก
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๑๑
หรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนิน การรายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนิน
โครงการที่ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อให
ไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบ ัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกัน ไมวาจะอยูในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคป ระกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา
กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับซึ่ง มีความสัมพันธ เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับ เคลื่อนหรือดําเนิน อยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองคการหนวยงาน หรือกลุมบุค คลเปน ผูดําเนิน งาน
๑
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริห าร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ตางๆ ใหเปน ไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยัง หมายถึง การบริห ารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชใ นการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณ ธรรม จริยธรรมและความถูกต อง
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรง ใสตรวจสอบได การปราศจาก
การแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน
หลักธรรมาภิบ าลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
๒
นํา มาปรับ ใชในภาครัฐมี ๑๐ องคประกอบ ดังนี้
๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบ ัติราชการตามที่ไ ดรับงบประมาณมาดําเนิน การ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติง านในระดับชั้นนํา ของประเทศ
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบ ัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึง มีการติ ดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับ ปรุงอยางตอเนื่องและเปน ระบบ
๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริห ารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่
ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบ ัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เห มาะสมให
องคการสามารถใชท รั พยากรทั้งดานตน ทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒ นาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนได
๑

ดูเพิ่มเติ ม “คูมือนโยบายการกํากับ ดูแลองคการที่ดี ” สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.)
๒
ดูเพิ่มเติ ม “คูมือการจัด ระดับ การกํากับดูแลองคการภาครั ฐตามหลั กธรรมาภิบ าลของการบริหารกิจ การ
บานเมืองที่ดี
(Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.
สวนเสียทุกกลุม
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๑๒
๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาที่กํา หนด และสรางความเชื่ อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต องการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่ มีความหลากหลายและมีค วามแตกตาง
๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับ ที่สนองตอความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
๕) หลักความโปรง ใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา
ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอ มูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอย างเสรี โดย
ประชาชนสามารถรูทุกขั้น ตอนในการดําเนิน กิจกรรมหรื อกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
๖) หลักการมีสวนรว ม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุ มมีโอกาสได เขารว มในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ
ปญหาหรือ ประเด็น ที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิ ดแนวทาง รวมการแกไขป ญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ
และรวมกระบวนการพัฒ นาในฐานะหุนสวนการพัฒ นา
๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกห นวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริห ารส วน
ทองถิ่น) และภาคประชาชนดําเนิน การแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนน การสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับ ปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ
ดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบัง คับ
ในการบริห ารราชการดวยความเปน ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิท ธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบ ัติและไดรับบริการอยางเทา
เทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่น กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝกอบรมและอื่นๆ
๑๐) หลักมุงเนนฉัน ทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายใน
กลุมผูมีส วนไดสวนเสียที่เกี่ย วของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอ คิดเห็นจากกลุม
บุคคลที่ไ ดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไม มีขอคัด คาน
ที่ยุติไมไดในประเด็น ที่สําคัญ โดยฉัน ทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปน ความเห็นพองโดยเอกฉัน ท

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๑
๗. ปฏิท ินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึกษาทั่วไป
กิจกรรมการดําเนินงาน
๑. หนวยงานดําเนินงานตามแผนพัฒ นา
คุณภาพ (improvement plan) จากผล
การประเมินคุณ ภาพปการศึกษา ๒๕๕๖
และติดตามรายงานผลการดําเนิน งาน
๒. ศึกษารางคูมื อการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับ อุดมศึ กษา ป
การศึกษา ๒๕๕๗
๓. โครงการสง เสรมและสนับสนุนการ
ปรับ ปรุงประสิทธิภาพการพัฒ นา
หนวยงานใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดานการประกันภายใน :
อบรมเกณฑ ๕๗ สกอ.
๔. มอบหมายหนวยงานรับผิดชอบหลัก
ตัวบงชี้ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา ๒๕๕๗ และแตงตั้ง
คณะกรรมการตางๆ ที่เกี่ยวของ
๕. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับ

ระยะเวลาดํา เนิน การ ปก ารศึกษา ๒๕๕๗
ปการศึกษา ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๑๓
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๒
กิจกรรมการดําเนินงาน
หลักสูตร
๖. จัดทําเอกสารประกอบคู มือการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา ๒๕๕๗
๗. หนวยงานกํา หนดเปาหมายการ
ดําเนิน งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในปการศึกษา ๒๕๕๗
๘. หนวยงานผูรับผิดชอบหลักตัวบงชี้
ระดับ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดทําแผน และดําเนิน งานตามแผนการ
ดําเนิน งานและเกณฑตัวบงชี้
๙. หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑตั วบง ชี้ รอบ ๖ , ๙ และ ๑๒
เดือน
๑๐. จัดทําจุลสารการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา
๑๑. จัดโครงการใหความรูพื้น ฐาน
เกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพการศึ กษา
ภายในและเกณฑการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกรอบการ

ระยะเวลาดํา เนิน การ ปก ารศึกษา ๒๕๕๗
ปการศึกษา ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๑๔
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๓
กิจกรรมการดําเนินงาน
ประเมินคุณ ภาพของ สกอ. และ
สมศ. (บุคลากรใหม)
๑๒. จัดโครงการสรางเครือขายการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
๑๓. จัดโครงการประกวดแนวปฏิบ ัติที่ดี
(Good Practice) ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๑๔. จัดโครงการอบรม EdPEx
๑๕. จัดโครงการอบรมผูประเมิน คุณภาพ
ระดับ หลักสูตร
๑๖. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับ คณะวิชา
๑๗. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สําหรับผูปฏิบัติห นาที่เลขานุการ
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะวิชา
๑๘. หลักสูตรจัดทํา SAR และเตรียมการ
ประเมินระดับ หลักสูตร

ระยะเวลาดํา เนิน การ ปก ารศึกษา ๒๕๕๗
ปการศึกษา ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๑๕
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๔
กิจกรรมการดําเนินงาน
๑๙. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใชง านระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)
๒๐. ประเมินคุณ ภาพระดับหลักสูตร
๒๑. หนวยงานเทียบเทาคณะวิชา จัดทํา
SAR และประเมินหนวยงาน (๗
หนวยงาน)
๒๒. คณะวิชา จัดทํา SAR และ
เตรียมการประเมินคณะวิชา (๒๑ คณะ
วิชา)
๒๓. ประเมินคณะวิชา (๒๑ คณะวิชา)
๒๔. สถาบัน จัดทํา SAR และประเมิน
สถาบัน
๒๕. โครงการวิพากษ SAR ระดับ สถาบัน
๒๖. ประเมินระดับสถาบัน
๒๗. สงรายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณ ภาพภายในผานระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา ระดับ อุดมศึ กษา (CHE QA
Online)

ระยะเวลาดํา เนิน การ ปก ารศึกษา ๒๕๕๗
ปการศึกษา ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๕
กิจกรรมการดําเนินงาน

๑๖

๒๘. นํา ผลประเมินเสนอคณะ
กรรมการบริห าร/สภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาวางแผนพัฒ นาสถาบัน ในป
ถัดไป
๒๙. จัดทําแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา
ตามขอเสนอแนะ
๓๐. โครงการสัม มนาทบทวนการ
ดําเนิน งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําป

ระยะเวลาดํา เนิน การ ปก ารศึกษา ๒๕๕๗
ปการศึกษา ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๑๗
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๑๘

บทที่ ๒
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
๑. เหตุผ ลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุด มศึกษา
๑.๑ ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักทีส่ ถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบ ัติมี ๔ ประการ คือ การผลิตบัณ ฑิต การวิจัย การให
บริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบาํ รุง ศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ ทัง้ ๔ ประการ
ดังกลาว มีความสําคัญอยางยิง่ ตอการพัฒ นาประเทศทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบนั มีปจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการทีท่ ําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนทีจ่ ะตองเรง
ดําเนินการ ปจจัยดัง กลาวคือ
๑) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณ ฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมาก
ขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
๒) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน
และการเคลือ่ นยายนักศึกษาและบัณ ฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภ าคอาเซียน ซึ่งทั้งสอง
ประเด็นตองการการรับประกัน ของคุณ ภาพการศึกษา
๓) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนทีจ่ ะตองสรางความมัน่ ใจแกสังคมวาสามารถพัฒ นาองคความรู
และผลิตบัณ ฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตร การพัฒ นาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริง ทัง้ อุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิน่ และชุมชน
๔) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปนประโยชนตอผูมีสวนได
สวนเสีย ทั้งนิสิตนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
๕) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม (Participation)
มีความโปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึง่ ตรวจสอบได (Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กําหนดให
สถานศึ กษาทุ กแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษาทําหนาที่ป ระเมินคุณ ภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๗) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙
เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุก
หนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา
๘) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อให
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๑๙

การจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณ ภาพของบัณ ฑิตใน
แตละระดับ คุณวุฒ ิและสาขาวิชา
๙) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํา กับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุม
๑.๒ วัต ถุประสงคข องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบัน อุดมศึกษาร วมกับตน สังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ
การศึกษาโดยมี วัตถุประสงคดัง นี้
๑) เพื่อใหสถาบัน ไดมีการพัฒนามุง สูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถในการแขง ขัน โดย
ระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ
๒) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิน งานตั้งแตระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบัน นั้น ๆ กําหนดขึ้น โดย
วิเคราะหเปรียบเทีย บผลการดําเนิน งานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปน ไปตามเกณฑ
และไดมาตรฐาน
๓) เพื่อใหห ลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนํา ไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และ
เปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวตามจุด เนนของตนเอง
๔) เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒ นาการ
ดําเนินงานเพื่อนํา ไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับขี ดความสามารถ
ของสถาบัน
๕) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิ ตทางการศึกษาที่มี คุณ ภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
๖) เพื่อใหห นวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้น ฐานที่
จําเปนสําหรับการสง เสริมสนับ สนุน การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
๒ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ พระราชบัญญัต ิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ มุ งเนนคุณ ภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๒๐

หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณ ภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณ ภาพภายใน
และระบบการประกันคุณ ภาพภายนอก เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณ ภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒ นา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนิน งานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับ คุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตน สังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณ ภาพภายในเปนสวนหนึ่ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต องดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณ ภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา
และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่ อรองรับการ
ประกันคุณ ภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือเรียกชือ่ ยอวา สมศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมิน คุณภาพภายนอกอยางนอย ๑ ครั้งในทุก
รอบ ๕ ป นับตั้งแตการประเมิน ครัง้ สุดทาย และเสนอผลการประเมิน ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
๒.๒ กรอบแผนอุด มศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)
กรอบแผนอุดมศึ กษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ไดกําหนดแนวทางการ
พัฒ นาและแกปญหาอุดมศึกษาที่ ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณ ภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการ
ประเมินคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการ
ประเมินคุณ ภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจ ของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเนน
ระดับการศึกษาที่ต างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒ นาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ตางกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานรากสัง คม เศรษฐกิจรวมถึง การกระจายอํานาจในระดับ
ทองถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับ ประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน
ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะนํา ไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปน
ประโยชนต อประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตั วเอง สามารถ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒ นาและการทํางานของ
อาจารย สามารถปรับ จํานวนของบัณ ฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ มเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณ ภาพ เพื่อใหนิส ิตนักศึกษาสามารถ
ตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุ ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู ระบบ

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๒๑

รับรองวิท ยฐานะ (Accreditation) ที่น ักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปน ฐานและเงื่อนไขในการ
จัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุน จากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปดัง กลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา ในป ๒๕๕๑ กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา
เปน ๔ กลุม คือ
กลุม ก วิทยาลัยชุม ชน หมายความถึง สถาบันที่เนน การผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกํา ลังคนที่มีความรู เขาสูภาคการผลิตจริง ใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเปน แหลง
เรียนรูที่สง เสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู ตลอดชี วิตอันจะนํา ไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการ
พัฒ นาที่ย ั่งยืน
กลุม ข สถาบันที่ เนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณ ฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณ ฑิตที่มีความรู ความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็ง ใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และ
บุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับ การดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณ ฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบัน ที่เนนการผลิตบัณ ฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุมสาขาวิชา ทั้ง สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิท ยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษ ยศาสตร
รวมทั้งสาขาวิชาชีพ เฉพาะทาง สถาบัน อาจเนนการทําวิท ยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนน การผลิตบัณ ฑิตที่
มีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ ระดับ สูง หรือเนน ทั้งสองดาน รวมทั้ง
สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริง ทั้ง อุตสาหกรรมและบริการ สถาบัน ในกลุมนี้อาจ
จําแนกไดเปน ๒ ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑ เปน สถาบัน ที่เนนระดับบัณ ฑิตศึกษา และลักษณะที่ ๒
เปน สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูง และผลิ ตบัณฑิ ตระดับบัณฑิตศึก ษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบัน ที่เนนการผลิตบัณ ฑิตระดับ บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
และเนน การทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึง การวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบัน เนน การผลิตบัณ ฑิตที่
เปน ผูนํา ทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยู ในแนวหนา
ระดับสากล มุงสรา งองคความรู ทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ
ดังนั้น การประกัน คุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับ การแบ
งกลุมสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุมดังกลาว
สําหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนสถาบัน อุด มศึกษาที่อยูในกลุม ข สถาบันที่เนน ผลิต
บัณฑิต ระดับปริญญาตรี (ตามมติสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒)

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๒๒

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กําหนดให
อุดมศึกษาไทยอยูในชวงป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ตองมี การพัฒ นาอยางกา วกระโดดเพื่อเปน แหลงความรู
ตอบสนองการแกไขปญหาวิกฤติแ ละชี้น ําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถิ่นโดยเรงสรางภูมิคุมกัน
ในประเทศใหเขมแข็งขึ้นภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตองสง เสริ มการพัฒนาประเทศให
สามารถแขง ขันไดในประชาคมอาเชียนและประชาคมโลกโดยใหค วามสํา คัญกับการพัฒ นาคนและ
สังคมไทยใหมีคุณภาพผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สามารถทํางาน
เพื่อดํารงชีพตนเอง และเพื่อ ชวยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุ ขภาวะทั้งทางรา งกาย
และจิตใจรวมทั้ง พัฒ นาอาจารยใหเปน มืออาชีพและผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปน อาจารยพัฒ นาวิชาชีพ
อาจารยใหเปนที่ยอมรับของสังคม มีการจั ดการเพื่ อพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใชความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิ ดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิ ตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดล อม
ซึ่งจะนํา ไปสูการพัฒ นาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่ง ยืนของประเทศไทยทั้งนี้โ ดยอาศัยการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญั ติอุดมศึกษาเปนเครื่ องมือสําคั ญในการขับเคลื่อนวิ สัยทัศนป ๒๕๕๙
“อุดมศึกษาเปนแหลง องคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่ง ยืน
สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิ ตตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ ฉบับ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณ ภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ”
๒.๓ มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ป รากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร ลงวัน ที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๔๙ ประกอบดวยมาตรฐาน ๓ ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณ ฑิต มาตรฐานดานการบริห าร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสัง คมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานยอยทั้ง ๓ ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ป ระกอบด วยมาตรฐานยอย ๓ มาตรฐาน
เชนกัน คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึง ประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐาน
ที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ แนวการสรางสังคมแหง การเรียนรู สังคมแหง ความรู แตละ
มาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุด มศึกษาจะมีค วามสอดคลองและสัมพัน ธกับมาตรฐานยอยของ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใหการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปน มาตรฐานแมบทแล ว คณะกรรมการการอุดมศึ กษา
ไดจัดทํามาตรฐานสถาบัน อุด มศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ . ๒๕๕๑ เพื่อนําไปสูการ
พัฒ นาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพัน ธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก ๒ ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนิน การตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึ กษาเปน ๔ กลุม ไดแก กลุ ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรี กลุม ค สถาบัน เฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณ ฑิตระดับ
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๒๓

บัณ ฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญ ญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุด มศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุ ดมศึกษาและเพื่อเปนการ
ประกันคุณ ภาพบัณ ฑิตในแตละระดับคุณวุฒ ิและสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณ ฑิตทุกระดับ
คุณวุฒ ิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน คือ ดานคุณ ธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุค คลและความรับผิดชอบ
และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ
๒.๔ กฎกระทรวงว าดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลัง จากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใชสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิ ม ) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาได เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหสอดคลอง
กับเจตนารมณแหง พระราชบัญญัติฉบับ ดังกลา ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่ อวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๔๓ ไดมีมติ เห็น ชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑแ ละ
วิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใชเปน แนวปฏิบัติ สาระสํา
คัญของประกาศฉบับ นี้ระบุใหทบวงมหาวิทยาลัย สนับ สนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งใหมีการประเมินผลและติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน อุด มศึกษา
จากภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่ อเตรีย มความพรอ ม
สําหรับการประเมิน คุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับ สนุนใหมีการแตงตั้ง คณะกรรมการประกันคุณ ภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาขึ้น ในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ
แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมิน ผลการดําเนินงานการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาหลัง จากดําเนิน การตามประกาศฉบับปพ .ศ.
๒๕๔๕ ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาจึง ไดจัดทํา กฎกระทรวงว าดว ยระบบ
หลักเกณฑแ ละวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุด มศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสองโดยสาระสําคั ญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับ นี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิท ยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาไดถือปฏิบัติ มาอยางตอเนื่อง ตอมาในป ๒๕๕๓
กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกัน คุณ ภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับ ไวใน
ฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับ ใหคณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในระดับ อุดมศึ กษาทําหนา ที่หลัก ๒
ประการคือ ๑) วางระเบีย บหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ย วกับการประกัน
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม
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คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อสงเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา และ ๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
และพัฒ นาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนํา ผลการประเมินคุณภาพทั้ง ภายในและภายนอกไป
ปรับ ปรุงคุณ ภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยัง มีการปรับ เปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพ
ภายในประกอบดวยการประเมินคุณภาพการติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพและการพัฒ นาคุณ ภาพ และ
กําหนดใหห นวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่ง ครั้งในทุกสาม
ปและแจง ผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตอสาธารณชน
๓. การประกันคุณภาพการศึกษา
กอนมีประกาศพระราชบัญญั ติการศึ กษาแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดี
ถึง ความสําคั ญของการประกันคุณ ภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับ อุดมศึกษามาตั้งแตป  พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเปน แนวทาง
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน อุดมศึก ษาตามหลัก การสําคั ญ ๓ ประการคือการใหเสรีภาพ
ทางวิชาการ (Academic Freedom)ความมีอิ สระในการดําเนิน การของสถาบัน (Institutional
Autonomy) และความพรอ มของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของ
ความรับผิด ชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)
ตอมาพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดระบุใหหนวยงานตน สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบีย บบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กําหนดใหสํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุ ดมศึ กษาที่สอดคล องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง ชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมิน ผลการจัด
การศึกษาระดับอุด มศึกษา โดยคํานึง ถึง ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึ กษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายวาด วยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓.๑.๑ ระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ดวยกฎกระทรวงวาด วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓๓ ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒ นาระบบประกัน คุณ ภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพ
ทางวิชาการและความมีอิสระในการดํา เนินการของสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๒๕

การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องและเตรีย ม
ความพร อมเพื่ อรองรับการประกันคุณ ภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒ นาระบบประกันคุณ ภาพ
ภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒ นาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณ ภาพที่ใ ชกัน
แพรหลายในระดับ ชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒ นาขึน้ เองแตไมวาจะเปน ระบบ
คุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานที่เริ่มตนจากการวางแผน การดําเนิน งานตามแผนการ
ตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุง พัฒนา ทั้ง นี้ เพื่อใหการดําเนินภารกิจ ของสถาบันบรรลุเปาประสงค
และมีพัฒ นาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิ ตทางการศึกษาที่มี คุณ ภาพหลักการที่สําคั ญในการพัฒ นาระบบการ
ประกันคุณ ภาพและตัวบง ชี้การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
หลักการสําคัญในการพัฒ นาระบบประกันคุณ ภาพการศึกษามีดังต อไปนี้
๑) สงเสริมพันธกิจหลักและพัน ธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความ
สอดคลองกับ หลักเกณฑที่กํ าหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) เปนระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปจ จัยนําเขา และ
กระบวนการซึ่งสามารถสงเสริ มและนํา ไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
๓) ระบบการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม
ประกอบดวยการประกันคุณ ภาพระดับ หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในป
การศึกษา ๒๕๕๗
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร มีการดํา เนินการตั้งแต
การควบคุ มคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพ และการพัฒ นาคุณ ภาพ การพัฒ นาตัวบง ชี้และเกณฑ
การประเมิน ฯ จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษามากกวาการประเมิน คุณภาพ เพื่อใหสามารถ
สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปน ไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ
- ระบบการประกัน คุณภาพภายในระดับคณะและระดับ สถาบัน เปนการ
ดําเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบัน พัฒ นาระบบประกัน คุณ ภาพ โดยยึดหลัก
เสรีภาพทางวิชาการและความมี อิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบัน ตองการใหคณะและสถาบัน พัฒนาตามศักยภาพและประเภท
ของกลุมสถาบัน ซึ่งเปนการประเมินความเข มแข็งทางวิชาการ
๔) ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
๕) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่กําหนดและเปน นโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับอุด มศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับ การประกันคุณ ภาพภายนอกของ สมศ.
เพื่อไมใหเปนการทํางานซ้ํา ซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๒๖

๓.๑.๒ มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณ ภาพ
มาตรฐานที่เปน กรอบสํา คัญในการดําเนิน งานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑอื่น ๆที่เกี่ยวของอีก มาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุ ดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิ ติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน
กําหนดตัวบงชี้เปน ๒ ประเภท คือตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบง ชี้เชิงคุณ ภาพ ดัง นี้
๑) ตัวบง ชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมิน ตั ว
บง ชี้เปน ๕ ระดับ มีคะแนนตั้ง แต ๑ ถึง ๕ การประเมิน เชิงคุณ ภาพนี้จะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุ
วาผลการดํา เนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนิน การใดๆ หรือดําเนิน การไม ครบที่จะได ๑
คะแนน ใหถือวาได ๐ คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามที่ไดคณะหรือสถาบัน
ดําเนินการ และกรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะ
บัน ทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง ๐ – ๕
๒) ตัวบง ชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง ๑ ถึง ๕ โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนิน งานตามตัว
บง ชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย ) เปน คะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้
จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิด เปนคะแนนเต็ม ๕ ไว
คณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อใหสถาบันอุดมศึ กษาตางๆ นําไปใชเปนแนวทาง
(Guideline) ในการจัดทําระบบการประกันคุณ ภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัครใจภายใต
การกํากับดูแลของสภาสถาบันอุด มศึกษา โดยระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุม
พัน ธกิจหลัก ๔ ประการของการอุด มศึกษา และพันธกิจ ดานการบริหารจัดการ ไดแก (๑) พันธกิจ
ดานการผลิตบัณ ฑิต (๒) พันธกิจดานการวิจัย (๓) พัน ธกิจดานการบริการวิชาการ (๔) พันธกิจดานการ
ทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สําหรับ การประกัน คุณ ภาพระดับหลักสูตรจะเนน
พัน ธกิจในดานการผลิตบัณ ฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจดานอื่นๆ จะเปน การบูรณาการเขาไวดวยกัน หาก
เปน ตัวบง ชี้ในระดับคณะและสถาบัน จะครอบคลุมพัน ธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้ง การบริหาร
จัดการไดทั้ง หมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุด มศึกษา มาตรฐานและ
หลักเกณฑอื่นๆที่เกี่ย วของกับ พันธกิจ เหลานั้นไดทั้งหมด ในบทที่ ๔ ถึงบทที่ ๖ ของคู มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุ ดมศึ กษา ฉบับปการศึกษา ๒๕๕๗ ไดพัฒ นาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใหสถาบันอุดมศึ กษานําไปเปน กรอบในการดําเนิน การประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในตั้งแตระดับ หลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกัน คุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณ ภาพ เพื่อใหสามารถ
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม
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สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนิน งานใหเปน ไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยา งมี
คุณภาพ และตัวบง ชี้ที่พัฒ นาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเปน เรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในเนน ที่ป จจัยนําเขา และกระบวนการ ซึ่งภายใตตัวบงชี้ที่เปน
กระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของการดําเนิน การตามกระบวนการดังกลา วดวย
๓.๑.๓ กลไกการประกันคุณ ภาพ
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคั ญสงผลใหการดําเนินงานประสบ
ความสํา เร็จและนําไปสูการพัฒ นาคุณ ภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริห าร
สูงสุดของสถาบัน ที่จ ะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและ
เขาใจรวมกันทุกระดับโดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒ นาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ
หรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พรอมทั้งกํา หนดตัวบงชี้และเกณฑ การประเมิน
คุณภาพที่เหมาะสมสําหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใ ชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิด
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับ บุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดย
อาจจําเปนตองจัดทําคูมือประกันคุณ ภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญ
คณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชง านรวมกันไดในทุกระดับ
๓.๑.๔ ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวัดและวิเ คราะหผลการดํา เนิน งานเปน สิ่งจําเปน ในกระบวนการประกัน คุณภาพ การวัด
และวิเคราะหผลการดําเนิน งานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่เปน จริง ถูกตองตรงกัน ทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล ระดับ หลักสูตร คณะ
วิชา และสถาบัน ตลอดจนเปน ขอมูลที่สามารถเรียกใชไ ด อยางรวดเร็ ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มี
ประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่ง ที่จ ะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผล
ตอคุณภาพในทุกขั้น ตอนการดําเนิน งานตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอด
จนถึงการปรับปรุง และพัฒนา
๔. ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ใน
หมวด ๕ ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๓๔ ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง ชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึ กษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปน อิสระและความเปน
เลิศทางวิชาการของสถาบัน อุด มศึกษา คณะกรรมการการอุด มศึกษาจึง ไดจัดทํา มาตรฐานการอุด มศึกษา
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม
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เพื่อใชเปน กลไกระดับ กระทรวง ระดับ คณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการ
กําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบัน อุด มศึกษาต อไป มาตรฐานการอุ ดมศึ กษาที่จ ัดทําขึ้น
ฉบับนี้ไดใ ชมาตรฐานการศึ กษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒ นา โดยมีสาระสําคัญ
ที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัด การศึกษาระดับอุ ดมศึ กษาของไทยและเปน มาตรฐานที่
คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรื อประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหท ุกสถาบัน สามารถนําไปใช
กําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได
คณะกรรมการการอุดมศึ กษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูต รระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริ ญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน คุณภาพการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของสถาบัน อุดมศึกษา เพื่อสง เสริ มใหสถาบันอุดมศึก ษาไดพัฒ นาดานวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒ นาคุณ ภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมี
ความทัดเทีย มกันและพัฒ นาสูสากล ซึ่งทําใหส ถาบัน อุดมศึกษาสามารถจัด การศึกษาไดอยางยืดหยุน
คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึง มาตรฐานคุณ ภาพการจัด
การศึกษาในระดับ อุดมศึกษา
เพื่อใหการจัดการศึ กษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่ กําหนดทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึ กษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับ
มาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึ กษาอื่น ๆ รวมถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึง จําเปน ตองมีระบบประกัน คุณภาพที่พัฒนาขึ้น ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้ง นี้ ความเชื่อ มโยงระหวาง
มาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ย วของ และการประกันคุณ ภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่
๑.๑

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม
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แผนภาพที่ ๑.๑ ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑
คุณ ลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงคทั้ง ในฐานะพลเมือง
และพลโลก

มาตรฐานที่ ๒

มาตรฐานที่ ๓
แนวการสรา งสังคมแหง
การเรียนรู/สัง คมแหง ความรู

๕. ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน คุณภาพ
การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษาปกติท ี่ ตอ ง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มี ก ารตรวจสอบ ติ ด ตาม
และประเมิน ผลการดําเนิน งานเพื่อนํา ไปสูการพัฒนาปรับ ปรุงคุณ ภาพอย า งสม่ํ า เสมอด ว ยเหตุ นี้ ร ะบ บ
ประกันคุณ ภาพภายในจึง ตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิ ต หรื อ
ผลลัพธ (Output/Outcome) ซึ่งตางจากการประเมิน คุณภาพภายนอกที่เ น น การประเมิ นผลการจั ด
การศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน คุณ ภาพภายนอกจึ ง
เปน สิ่งจําเปน โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ ๑.๒

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๓๐

แผนภาพที่ ๑.๒ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกั บการประเมิน คุณภาพ
ภายนอก

จากแผนภาพที่ ๑.๒ จะเห็น วา เมื่อสถาบัน อุดมศึกษามี การดําเนินการประกัน คุณภาพภายในแลว
จําเปน ตองจัดทํารายงานประจํ าปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใชรูปแบบการจัดทํา รายงาน
ประจําปท ี่เปนรายงานการประเมิน คุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเปนการบัน ทึกผลการดําเนิน งานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบ
ออนไลน ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพื้น ฐาน เอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณ ภาพ เพื่อนําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
เปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลเชื่ อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองที่มีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจ ริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ หลักสูตร
การดําเนิน การของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิตบัณ ฑิตที่มี คุณภาพออกไปรับใชสังคม
๖. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๖.๑ พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เปนที่ทราบกันดีวาระบบการประกัน คุณ ภาพการศึกษาจําเปน ตองมีการปรับปรุง อยาง
ตอเนื่องตามระดับ การพัฒ นาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก าวหนา ทางเทคโนโลยี สภาพสังคม
เศรษฐกิจ ความรูและทักษะในอนาคตที่ตลาดงานตองการ และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น
ระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการ
ปรับปรุงมาโดยตลอด ปจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเขาสูรอบที่สาม (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และ
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเขาสูรอบที่สี่ (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
ระบบการประกัน คุณภาพภายในที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
เริ่มใชมาตั้งแตปก ารศึกษา ๒๕๕๐ เปนระบบแรกที่ใหสถาบัน อุดมศึกษาทุกแหงไดน ําไปใชในการ
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึกษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๓๑

ประเมินผลการดําเนิน งานในทุกปการศึกษา และใหสถาบันอุดมศึกษาเพิ่ม เติมประเด็นการประเมิน ที่
สะทอนเอกลักษณของแตละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบงชี้ประเมินผลการดํ าเนิน งานมีทั้ง ตัวบงชี้ที่เปน
ปจ จัยนํา เขา กระบวนการและผลผลิตหรือผลลั พธ โดยครอบคลุ มองคป ระกอบคุณ ภาพตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ ตอบสนองเจตนารมณแหง พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งสอดคล องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบง ชี้การประเมินคุณ ภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ภายใตห ลักการสําคัญคือไมเปน
ภาระซ้ําซอนในการปฏิบัติง านของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ที่พัฒ นาขึ้น สามารถประเมินไดครบทุกมิติ
ของระบบการประกันคุณ ภาพ คือ ปจ จัยนํา เขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ อีกทั้ง ยัง มีความ
สมดุลระหวางมุม มองการบริห ารจัดการทั้ง ๔ ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดาน
กระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากรการเรียนรูแ ละนวัตกรรม ในสวนของเกณฑการ
ประเมิน มีทั้งเกณฑทั่วไปที่ใ ชกับทุกสถาบัน และที่แยกใชเฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเนนตางกัน ไดแก
สถานที่เนน การผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เนน การผลิตบัณฑิตและพัฒ นาสังคม สถาบันที่เนน การ
ผลิตบัณ ฑิตและพัฒ นาศิลปวัฒ นธรรม และสถาบันที่เนนการผลิตบัณ ฑิตเพียงอยางเดียวเนื่องจากใน
ระยะแรกนี้สถาบัน อุดมศึกษาหลายแหงยังไมมีกระบวนการทํางานที่เนน วงจรคุณภาพอยางชัดเจนตัวบงชี้
สวนใหญจึง เปนตัวบงชี้ที่เนน กระบวนการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ.
๒๕๕๓ ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรกโดยนําแผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุ ดมศึกษา ฉบับ ที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิ ธีการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรฐานสถาบัน อุด มศึกษา กรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับ อุดมศึกษาแหง ชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่ อการประเมินคุณ ภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิ ติ
ดานตางๆ ของสํา นักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเปน
กรอบในการพัฒ นาระบบการประกัน คุณภาพภายใน อยางไรก็ตาม การพัฒนาตัวบง ชี้และเกณฑการ
ประกันคุณ ภาพภายในรอบที่ส องจะมุง เนนการประเมิน เฉพาะปจ จัยนําเขาและกระบวนการ สําหรับ การ
วัดผลผลิตหรือผลลัพธนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดนํา ตัวบงชี้ที่ใ ชในการประเมินคุณ ภาพ
ภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช โดยถือเปน สวนหนึ่ง ของตัวบง ชี้และเกณฑการประกันคุณ ภาพภายในที่
สถาบันอุดมศึกษาต องดําเนิน การใหครบถวนทุกมิ ติของระบบประกันคุณ ภาพ คือ ปจจัยนําเขา
กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ ทั้ง นี้ เกณฑที่พัฒ นาขึ้น ในรอบนี้ยัง มีความแตกตางจากรอบแรกคือ
มีการกําหนดประเภทเกณฑมาตรฐานทั่วไปที่ใ ชกับทุกกลุ มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุมสถาบัน อุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันที่เนน ระดับ ปริญญาตรีกลุม ค ๑ สถาบันเฉพาะทางที่
เนน ระดับ บัณฑิตศึกษา กลุม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับปริญญาตรี และกลุม ง สถาบันที่เนนการ
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณ ฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่กําหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๓๒

๖.๒ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึง ความสํา คัญของหนวยยอยของการอุ ดมศึ กษาที่ทําหนาที่
ผลิตบัณ ฑิตใหมีคุณภาพ จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒ นาระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยใหพิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวของในกรอบแผนอุดมศึ กษาระยะยาว ๑๕ ปฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) แผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุ ดมศึ กษา พ.ศ.
๒๕๔๘ รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้ง นี้ ไดกําหนดใหมีการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี
องคประกอบการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ ๔ ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติ ม
ดานอื่นๆ ที่จ ําเปน สําหรับการพัฒ นาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในทั้งระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน ดําเนินการไปพรอมกัน หากเปนตัวบงชี้ที่เนน กระบวนการจะตองมีการ
ประเมินผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตัวบงชี้กระบวนการดังกลา วดวย (Process Performance) ซึ่ง
ไดกําหนดหลักการพัฒนาไวดังนี้ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย ๖
องคประกอบไดแก องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ ๒ บัณฑิต องคประกอบที่
๓ นักศึกษา องคป ระกอบที่ ๔ อาจารย องคป ระกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน และองคป ระกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณ ภาพการศึ กษา
ภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการสงเสริ ม พัฒ นานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณ ฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพ นธใหเปนไป
ตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการ
สอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตาง ๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับ อุด มศึกษา
แหง ชาติรวมทั้งคุณ ภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงาน
ตีพิมพและเผยแพร ของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย ๕ องคป ระกอบ ไดแก
องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ ๒ การวิจัย องคประกอบที่ ๓ การบริการวิช าการ องค
ประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒ นธรรม และองคประกอบที่ ๕ การบริห ารจัดการ ตัวบง ชี้และ
เกณฑการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับ คณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการ
นักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริห ารจัดการและการประกันคุณ ภาพของคณะ
การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดวย ๕ องคป ระกอบไดแก
องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณ ฑิต องคประกอบที่ ๒ การวิจัย องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม และองคป ระกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบง ชี้
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม
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และเกณฑการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอ มในการจัดการศึกษา ประกอบดวยดาน
กายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน ดานการบริหารจั ดการมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจ ของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ดานการทํานุบ ํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ทั้งนี้ ควรมุงเนน การประกันคุณ ภาพการดําเนินการของ
สถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจ
ของสถาบันรวมถึงการประกัน คุณ ภาพในภาพรวม
จุดมุงหมายของการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพื่อการควบคุม คุณภาพ
การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพและการพัฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูต ร ระดับคณะและ
ระดับสถาบัน ใหไ ดขอมูลที่ชี้ผ ลการบริห ารจัดการหลั กสูตรที่ไดคุณ ภาพตามมาตรฐานการอุ ดมศึ กษาของ
แตละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒ นาคุณภาพตามเกณฑและ
มาตรฐานที่ตั้งไวอยางต อเนื่อง เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณ ภาพภายในเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอยาง
นอยหนึ่ง ครั้งในทุกสามปตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสรางความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณ ภาพบัณ ฑิต
โดยผูเรียนมีง านทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อ
ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒
อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมนี้จะมุง เนนที่การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรใหมีการดําเนิน การตั้งแตการวางระบบคุณ ภาพ การควบคุม
คุณภาพ การติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพ การประเมินคุณ ภาพและการพัฒ นาคุณ ภาพ เพื่อสรางความมั่นใจ
ใหกับผูใชบ ัณฑิตและสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดํา เนิน งานของคณะและสถาบัน ใหเปนไปตาม
มาตรฐานและวิสัยทั ศนที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมี คุณภาพ
มีการควบคุมคุณ ภาพในทุกขั้น ตอนของการผลิตบัณ ฑิตในแตละปการศึกษาโดยคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรมีการตรวจสอบติ ดตามคุณภาพผลการผลิตบัณ ฑิ ตโดยคณะกรรมการประจําคณะและ
คณะกรรมการระดับ สถาบัน ในทุกปการศึกษา มีความเชื่ อมโยงกับระบบการประเมินคุณ ภาพภายนอกที่
จะมีการรับรองคุณ ภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณ ภาพเพื่อใหไดขอ มูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณ ภาพที่สะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
บัณ ฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน อุดมศึ กษา
อนึ่ง คณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและ
แนวปฏิบ ัติเกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยระบุให
สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพ
ทางวิชาการและความมีอิสระในการดํา เนินการของสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม
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บริบ ทของสถาบัน อุดมศึกษา และเปนไปตามมาตรฐานการอุด มศึกษา เกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
และเตรียมความพรอ มเพื่อ รองรับการประกัน คุณภาพภายนอก ทั้ง นี้ ระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช ตองสนองตอเจตนารมณของสถาบัน อุดมศึกษาและกฎกระทรวงวา
ดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาจเปนระบบที่คณะกรรมการ
ประกันคุณ ภาพภายในระดับ อุดมศึกษาพัฒ นาขึ้น หรือเปนระบบที่เปน ที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถ
ประกันคุณ ภาพไดตั้ง แตระดับ หลักสูตร คณะ และสถาบัน เชน ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx
หรือเปน ระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒ นาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจ ารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
ตองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอตนสังกัด เพื่อพิจารณาและเปดเผยต อสาธารณะ เพื่อให
เปน ไปตามมาตรา ๔๘ แหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไข เพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอ ๖ แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๖.๓ กระบวนการและวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา ๒๕๕๗๒๕๖๑)

เพื่อใหการประกัน คุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนจึง ควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณ ภาพ ประกอบดวย ๔ ขั้น ตอน คือ การวางแผน (Plan) การ
ดําเนินงานและเก็บ ขอมูล (Do) การประเมินคุณ ภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการ
ปรับ ปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้ง แต ตนปการศึกษา โดยนํา ผลการประเมินปกอนหนา
นี้มาใชเปน ขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอ มูลตั้งแตเ ดือนมิถุน ายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาค
การศึกษาแบบเดิ มหรือตั้งแตเดื อนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน
D = ดําเนิน งานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือเดือนที่ ๑ –
เดือนที่ ๑๒ ของปการศึกษา (เดือนมิถุน ายน –พฤษภาคม ปถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ป
ถัดไป)
C/S = ดําเนินการประเมินคุณ ภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุน ายน –
สิงหาคม หรือเดือนสิง หาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริห าร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนํา ขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณ ภาพภายในมาวางแผนปรับ ปรุงการดําเนิน งาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย )
มาจัดทําแผนปฏิบ ัติการประจําปงบประมาณพิเศษก็ได)
วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไวดังนี้
๑. สถาบันวางแผนการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม
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๒. สถาบันเก็บขอมูลระยะ ๑๒ เดือนตามตั วบง ชี้ที่ไดประกาศใชบ นระบบ CHE QA Online และ
ใหมีการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในเปน ประจําทุกปทั้ง ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน
๓. หลักสูตรเตรีย มการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมิน ตนเองระดับ
หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online
๔. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ
๕. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืน ยันผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว
๖. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน
๗. สถาบันประเมิน ตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยัน ผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบัน เพื่ อพิจารณาวางแผนพัฒ นาสถาบัน ในป
การศึกษาถัดไป
๘. ผูบริห ารสถาบัน อุดมศึกษานําผลการประเมิน และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแตง ตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนิน งาน
แผนปฏิบ ัติการประจําป และแผนกลยุทธ
๙. สงรายงานประจําปที่เปน รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online
ภายใน ๑๒๐ วันนับจากสิ้น ปการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต องมีการประเมินตนเองตามตั วบง ชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกป
การศึกษา ทั้งระดับ หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับ โดยสถาบันอุด มศึกษาเปน ผู
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาทราบผาน
ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้ง นี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ๑ ชุด อาจประเมินได มากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน
หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับ ปริญญาตรีและบัณ ฑิต ศึกษา
ในกรณีที่ตองการเผยแพรหลักสูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ องคประกอบของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรกําหนดไวดังนี้
- ผูทรงคุณ วุฒิจํานวนอยางนอย ๓ คน โดยเกินกวากึ่ง หนึ่งเปน ผูทรงคุณ วุฒ ิภายนอก
สถาบันและอยางนอยหนึ่ง คนตองมีคุณ วุฒ ิตรงกับสาขาวิชาที่ข อรับการประเมิน
- ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒ ิภายนอกสถาบัน
ทั้ง นี้ คณะกรรมการทุกคนตองเปน ผูที่ข ึ้นทะเบียนผูประเมินคุณ ภาพภายใน ระดับ หลักสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๓๖

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ของแตละระดับ
การศึกษาเปนดังนี้
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒ ิปริญญาโทขึ้น ไปหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้น ไป
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒ ิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒ ิปริญญาเอกหรือ ดํารงตําแหนง ทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารยขึ้นไป
ในกรณีที่ป ระสงคน ําผลการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับ อุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไป
ใชใ นการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบ ัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึ กษา
ภายในระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กําหนดไวดังนี้
- ผูทรงคุณ วุฒิ จํานวนอยางนอย ๕ คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ ขนาดของสถาบัน
- ประธานกรรมการประเมิน ฯ เปน ผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํา นักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
- กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของสกอ. อยางนอยรอยละ ๕๐ สวนผูประเมินจากภายในสถาบัน ตองผา นการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชห ลักสูต รของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
คุณสมบัต ิเฉพาะของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปนดังนี้
๑. ประธานกรรมการ
- ผูที่เปนหรือเคยเปน ผูบริห ารระดับคณบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป และมีประสบการณเปน
ผูประเมินคุณ ภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับ คณะหรือเทียบเทา หรือ
- ผูที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูช วยศาสตราจารยขึ้น ไป และมีประสบการณเปน ผู
ประเมินคุณ ภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ
- ผูที่สํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาพิจ ารณาแล ววามี ความเหมาะสม
๒. กรรมการ
- กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาที่เปน อาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา ๒ ป
- กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาที่ใ นระดับ ผูอํานวยการหนวยงานขึ้น ไปมาแลว
ไมนอยกวา ๒ ป
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติ ดตามตรวจสอบความก าวหนาของการ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้ง ในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษา

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๓๗

ทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน เพื่อใหเปนไปตามขอ ๓๖
แหง กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๓๘

บทที่ ๓
ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักศึกษาทั่วไป
๑. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในระดับ อุดมศึกษา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑแ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพภายใน ระดับ อุ ดมศึ กษา พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยระบุใหสถาบัน อุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒ นาระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนิน การของสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอยา ง
ตอเนื่อง สอดคลองกับ บริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ
มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบ
การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบัน อุดมศึกษาเลือกใชตองสนองตอ เจตนารมณของ
สถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว าดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ อาจเปน ระบบที่คณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒ นาขึ้น หรือเปน ระบบที่
เปน ที่ยอมรับในระดับสากลที่ส ามารถประกัน คุณภาพไดตั้งแตระดับหลักสูต ร คณะ และสถาบัน เชน
ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเปน ระบบที่สถาบัน อุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้ง นี้ โดยผานการ
พิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณ ภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาใหค วาม
เห็น ชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอตนสัง กัด เพื่อพิจารณาและ
เปดเผยตอสาธารณะ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๔๘ แหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
แกไข เพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอ ๖ แหงกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบกับ มติจากการประชุม เชิง ปฏิบัติการจัดทําตัวบง ชี้ประกันคุณ ภาพภายใน ปการศึกษา
๒๕๕๗ หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน เมื่อ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เห็น ชอบการกําหนดกรอบ
ตัวบงชี้การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ป การศึกษา ๒๕๕๗ หนวยสนับ สนุนการเรียนการสอน
เปน ๓ องคประกอบ ไดแก ๑) องคประกอบที่ ๑ ตัวบง ชี้ง านประจํา น้ํา หนักรอยละ ๔๐
๒) องคป ระกอบที่ ๒ ตั วบง ชี้เชิงกลยุทธ น้ําหนักรอยละ ๓๐ และ ๓) องคป ระกอบที่ ๓ ตัวบง ชี้
รวม น้ําหนักรอยละ ๓๐ โดยกําหนดตัวบง ชี้ร วม จํานวน ๑ ตัวบง ชี้ คือ ตั วบง ชี้ที่ ๓.๑ การบริหาร
ของหนวยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพัน ธกิจ ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากอธิการบดี ตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๒๗/๖๔๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
ดังนั้น สํานักศึกษาทั่วไป จึงไดกําหนดตัวบง ชี้และเกณฑการประเมินในสวนขององคประกอบที่
๑ ตั วบง ชี้ง านประจํา จํานวน ๒ ตัวบงชี้ และองคป ระกอบที่ ๒ ตัวบง ชี้เชิงกลยุทธ จํานวน ๔ ตั ว
บง ชี้ ดังนี้
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๓๙

องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ ๑ ตัวบงชี้ง านประจํา
๑.๑ ระดับ ความสําเร็จของการปรับ ปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึ กษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑.๒ ระดับ ความสําเร็จของการจัด การเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
องคประกอบที่ ๒ ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ
๒.๑ ระดับ ความสําเร็จของการบริห ารจัดการระบบสารสนเทศ
สํานักศึกษาทั่วไป
๒.๒ ระดับ ความสําเร็จของการบริหารจัดการของสํานักศึกษาทั่ วไป
อยางมืออาชีพ
๒.๓ ระดับ ความสําเร็จของการพัฒ นาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคห มวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
๒.๔ ระดับ ความสําเร็จของการพัฒ นาอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
องคประกอบที่ ๓ ตัวบงชี้รวม
๓.๑ การบริหารของหนวยงานเพื่อการกํากับติด ตามผลลั พธ
ตามพันธกิจ
รวม

คาน้ําหนัก

ชนิด ตัวบงชี้
I
P O

๔๐
๒๐

√

๒๐

√

๓๐
๑๐

√

๑๐

√

๕

√

๕

√

๓๐
๓๐

√

๑๐๐

....

๗

....

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๔๐

๒. ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบที่ ๑ ตัวบงชี้ง านประจํา
องคประกอบที่ ๑ กลุมตั วบง ชี้งานประจํา (พันธกิจ)
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการปรับ ปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึ กษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘)
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ นางมัทธราวัลย สืบวัฒนะ และบุคลากรกลุมงานวิชาการและประเมินผล
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัด วิชาศึกษาทั่ วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ มวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
ภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิต ศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบ รรลุวัตถุประสงคข องวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิ ต
การพัฒ นาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒ นาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับ ปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปน ระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒ นา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาศึ กษาทั่วไป (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
วิชาที่มุงพัฒ นาผูเรียนใหมีความรอบรู อยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ
ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปน ผูใฝรู สามารถคิ ดอยางมีเหตุผล สามารถใชภ าษาในการติดต อสื่อสาร
ความหมายไ ดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณ คาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชใ นการดําเนิน ชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมได เปน อยางดี
ระบบการสรรหาอาจารยผูสอน หมายถึง การสรรหาอาจารยผูสอนของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ระบบการจัดอาจารยผูสอน หมายถึง ระบบการจัดอาจารยผูส อนที่สมัครสอนหมวดวิ ชา
รายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๘
ระบบกลไกการปรับ เพิ่ ม ลด รายวิชาศึกษาทั่ วไป หมายถึง การเพิ่มลดรายวิชาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๔๑

เกณฑม าตรฐาน
๑. มีการแตงตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการเพื่อปรับ ปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒. มีการบูรณาการเนื้อหาใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย นิสิต สังคม
และประเทศชาติ
๓. มีการประชุม หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ โดยการมีสวนร วมจากผูเ กี่ยวของ
๔. มีระบบการสรรหาอาจารยผูส อนเพื่อใหเหมาะสมกับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๕. มีระบบการจัดอาจารยผูสอนใหสอดคลองกับโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ภาระงาน
สอนของอาจารย และจํานวนหองเรียนรวม
๖. มีระบบกลไกการปรับ เพิ่ม ลด รายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพ
๗. มีการรายงานผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุง หลักสูตรตอไป
เกณฑการประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนิน การ
๓ ขอ
๔ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนิน การ
๕ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ขอ

คะแนน ๕
มีการดําเนิน การ
ครบทุกขอ

ตัวอยางขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่น กรองรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงสรางหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน การปรับ ปรุงหมวดวิช าศึกษาทั่วไป (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘)
๓. คําสั่งแตงตั้งผูท รงคุณวุฒ ิพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป (ฉบับปรับ ปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘)
๔. คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชาหมวดวิชาศึ กษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘)
๕. หนังสือขออนุเคราะหชื่อรายวิชาและคํา อธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป (ฉบับ
ปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๖. รายงานการประชุมผูทรงคุณ วุฒ ิพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึ กษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘)

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๔๒

๗. รายงานการประชุมพิจารณากลั่นกรองรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงสรางหลักสูต รหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๘. รายงานการประชุมผูประสานงานรายวิชาเพื่อหารือการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๙. รายงานการประชุมรวมกับรองคณบดีฝายวิชาการทุกคณะ-วิทยาลัยเพื่อหารือแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑๐. รายงานการประชุมพิจารณารายวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงสรางหลักสูต รหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑๑. รายงานการประชุมอาจารยผูจ ัดทําคํ าอธิบายรายวิชา เพื่อรวมหารือและปรับ ปรุง
คําอธิบายรายวิช าศึกษาทั่วไป ตามโครงสรางหลักสู ตรหมวดวิชาศึ กษาทั่วไป (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑๒. รายงานการประชุมพิจารณากลั่น กรองรายวิ ชาศึกษาทั่วไป ตามโครงสรางหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ครั้งที่ ๒
๑๓. รายงานการประชุมผูทรงคุณวุฒ ิพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไปเพื่อใหค วามเห็นชอบหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑๕. โปรแกรมสมั ครสอนออนไลน
๑๖. ประกาศคุณสมบัติและหนาที่อาจารยผูสอนและผูป ระสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ..๒๕๕๖
๑๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
๑๘. คําสั่ง แตงตั้ง อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘)
๑๙. เอกสารรายงานผลการวิเคราะหขอมูลความต องการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ปการศึกษา ๒๕๕๗
๒๐. เอกสารรายงานผลการวิเคราะหขอมูลความต องการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่ม เติม)
๒๑. วาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่ วไป ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
๒๒. เอกสารจํานวนหองเรียนรวมที่ใชในการวางแผนการเปดรายวิชา
๒๓. คูมือขั้นตอนการปรับ เพิ่ ม ลดรายวิชาศึกษาทั่วไป
๒๔. รายงานการประชุมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๔๓

ตัวบงชี้ ๑.๒ ระดับความสําเร็จของการจัด การเรียนการสอนรายวิช าศึกษาทั่วไป (หลักสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ นางมัทธราวัลย สืบวัฒนะ และบุคลากรกลุมงานวิชาการและประเมินผล
คําอธิบายตัวบงชี้ :
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึ กษาทั่วไปสําหรับนิสิตระดับ ปริญญาตรี มหาวิท ยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งนิสิตทุกหลักสู ตรตองเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปอยางนอย ๓๐ หนวยกิต
ตามโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยในแตละภาคเรียนไดมีการ
กําหนดขั้นตอน แผนการดํา เนินงาน และปฏิท ินการจัดตารางเรียนตารางสอนไวอยางชัดเจน
เพื่อดําเนิน การจัดตารางเรียนตารางสอนใหแลวเสร็จทั้งปการศึ กษา โดยที่กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษานั้น จะตองมี การจัดทํารายละเอีย ดของรายวิชา (มคอ.๓) เพื่อใหเปน ไปตามเกณฑที่ได มีการ
กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึ กษาแหงชาติ และในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะมีการ
ดําเนินการสอบ ๒ ครั้ง/ภาคการศึกษา ไดแก การสอบกลางภาคและปลายภาค ซึ่งมีกระบวนการ
ดําเนินงานจัดสอบโดยสํานักศึกษาทั่วไป เริ่มตั้งแตก ระบวนการกําหนดตารางสอบ การจัด เลขที่น ั่งสอบ
การจัดทําขอสอบ การดํา เนิน การสอบ การคัด แยกกระดาษคํา ตอบ การตรวจขอสอบ ไปจนถึง
กระบวนการสงคะแนนสอบใหกับอาจารยผูสอน และในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น จะมีการ
ประมวลผลในรูปแบบของผลการศึกษา (เกรด) ซึ่งรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาจะมีการสงผล
การศึกษาที่สํานักศึกษาทั่ วไปตามช วงระยะเวลาที่ไดกําหนดไวในปฏิทิน การศึกษา รวมถึงรายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) ทั้งนี้ เพื่อเปน ฐานขอ มูลสําคั ญในการนําไปทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒ นาการดําเนิน การใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น กลุมงานวิชาการและประเมินผลมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิ ชาศึกษาทั่วไปเสนอผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไป อยางนอยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง จึงจําเปนตองมีการกํากับติ ดตามผลการดําเนิน งานการจัดการเรียนการสอนรายวิช าศึกษา
ทั่วไปเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
เกณฑม าตรฐาน
๑. มีระบบและกลไกการจัด การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไป
๒. ทุกรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่ วไปมีรายละเอียดของรายวิขา (มคอ.๓)
๓. มีการดําเนิน งานจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่ วไป และสามารถดําเนิน การจัดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทิน การศึกษานิสิตระดับ ปริญ ญาตรีไดทุกภาคการศึกษา
๔. มีการดําเนิน งานการคัดแยกขอสอบ การตรวจขอสอบ การสงคะแนนสอบรายวิชาศึ กษา
ทั่วไป และสามารถดําเนิน การไดตามระยะเวลาที่กําหนด
๕. มีการสงผลการศึกษารายวิชาศึ กษาทั่วไปตามระยะเวลาที่กําหนดไมต่ํากวารอยละ ๘๕
ของรายวิชาศึกษาทั่วในแตละภาคการศึกษา
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๔๔

๖. ทุกรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่ วไปมีรายงานผลการดําเนิน งานของรายวิชา (มคอ.๕)
หลัง การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาตามที่กําหนด ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๗. มีการายงานผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึ กษาทั่วไปเสนอผูบริห าร
สํานักศึกษาทั่วไป อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๘. มีการนําขอ เสนอแนะจากผูบริห ารสํานักศึกษาทั่วไปมาปรับ ปรุงการดําเนิน งานหรือจัดทํา
แผนการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไปในครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๔ ขอ

คะแนน ๒
มีการดําเนิน การ
๕ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนิน การ
๖ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๗ ขอ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ ครบ
ทุกขอ

ตัวอยางขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. วาระการประชุมเพื่ อจัดทําแผนการจัดตารางเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
๒. ปฏิทิน การจัดตารางเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๗
๓. แผนการจัดตารางเรียนของรายวิ ชา ป การศึกษา ๒๕๕๗
๔. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน งานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไป
ปการศึกษา ๒๕๕๖
๕. หนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๒๕/ ลงวันที่ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะหการเป ดรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (เพิ่ม เติม) ปการศึกษา ๒๕๕๗
๖. คําสั่งสํานักศึกษาทั่วไปที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง การแบง งานในหนาที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป
๗. หนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๒๕/ ลงวัน ที่ เรื่อง รายงานแผนการเปดรายวิช าศึกษาทั่วไป
ปการศึกษา ๒๕๕๗
๘. หนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๒๕/ ลงวัน ที่ เรื่อง รายงานผลการลงทะเบีย นและผลการประเมิน การ
เปดรายวิชาศึ กษาทั่วไป ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๗
๙. หนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๒๕/ ลงวัน ที่ เรื่อง ขอติดตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๗
๑๐. หนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๒๕/ ลงวัน ที่ เรื่ อง ขอรายงานผลการรวบรวมรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.๓) ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๗ และรายงานผลการดําเนิน การของรายวิชาศึกษาทั่ วไป
(มคอ.๕) ภาคพิ เศษ ปการศึ กษา ๒๕๕๖
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๔๕

๑๑. ปฏิทิน การศึกษานิส ิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ปการศึกษา ๒๕๕๗
๑๒. คําสั่ง แตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่ วไป
ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๗
๑๓. หนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๒๕/ ลงวัน ที่ เรื่องรายงานผลการดํา เนิน งานการจัดสอบ ภาคตน
ปการศึกษา ๒๕๕๗
๑๔. หนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๒๕/ ลงวัน ที่เรื่ อง ขอรายงานผลการดําเนิน งานตรวจ
กระดาษคําตอบและสงคะแนนสอบกลางภาค ภาคตน ปการศึ กษา ๒๕๕๗
๑๕. การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป (การสงเกรด)
๑๖. เอกสารรับรองรายงานการประชุม วันที่ เสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็น ชอบผล
การศึกษารายวิ ชาศึกษาทั่วไป
๑๗. หนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๒๕/ ลงวัน ที่ เรื่ อง ขอติด ตามรายงานผลการดําเนิน การของ
รายวิชา (มคอ.๕) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๗
๑๘. หนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๒๕/ ลงวัน ที่ เรื่ อง ขอรายงานผลการรวบรวมรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.๓) ภาคตน และภาคปลาย ปการศึ กษา ๒๕๕๗ และรายงานผลการดําเนิน การของ
รายวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.๕) ภาคพิเ ศษ ปการศึกษา ๒๕๕๖ และ ภาคตน ปการศึ กษา ๒๕๕๗
๑๙. หนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๒๕/ ลงวัน ที่ เรื่ อง รายงานผลการดํา เนิน งานการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๗
๒๐. หนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๒๕/ ลงวัน ที่ เรื่อง รายงานผลการลงทะเบีย นและผลการประเมิน
การเปดรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๗
๒๑. หนังสือที่ ศธ ๐๕๓๐.๒๕/ ลงวันที่ เรื่ อง ขอรายงานการปรับปรุง การดํา เนิน งานการจัด
สอบรายวิชาศึกษาทั่ วไป ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๗

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๔๖

องคประกอบที่ ๒ ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระดับความสําเร็จของการบริห ารจัด การระบบสารสนเทศ สํานักศึกษาทั่วไป
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ วาที่รอยตรีกฤษฎา ศักดิ์คําดวง และบุคลากรกลุมงานสารสนเทศ
คําอธิบายตัวบงชี้
สํานักศึกษาทั่วไป ไดมีการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารสํานักฯ
โดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่มีสวนสําคั ญยิ่ง ตอการนํา ไปวางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการองคกร
และการตัดสินใจตางๆ และเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อ มโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง ภายใน
และภายนอก ทั้ง นี้ระบบดัง กลาวตองมีความสะดวกในการใชง านโดยประเมินไดจากความพึงพอใจของ
ผูใชงาน กลุมงานสารสนเทศ ไดดํ าเนินการพัฒ นาระบบการใหบริการเพื่อสนับ สนุนการเรียนการสอนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไปผานระบบเครื อขายอินเทอรเน็ต เชน ระบบจองหองเรียนรวม ระบบจัดสอบดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบการจัดการเรียนการสอนผานเครื อขายอินเทอรเน็ต เปน ตน
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ สํานักศึกษาทั่วไป หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
โดย มุงเนนเรื่องการจัดการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประโยชนของการใชง าน
สารสนเทศ ทั้งระบบ (System) ระบบฐานขอมูล (Database) ระบบเครือขายภายในหองสํานักงาน
(Network) และคุณลักษณะจําเปน ตอการใชง านสารสนเทศผานเว็บไซตและระบบ Intranet ของสํานัก
ศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศ หมายถึง 1) ระบบสอบออนไลน (E-Testing) เปนกระบวนการจัดสอบ
รายวิชาศึกษาทั่วไปใหเกิ ดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได รวมมือกับคณะวิทยาการสารสนเทศในการพัฒ นา
โปรแกรม E-Testing ซึ่งใชสําหรับจัดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส อันจะชวยลดกระบวนการทํางานของ
กระบวนการจัดสอบในปจ จุบ ันได กลาวคือ โปรแกรมสามารถจัดสอบและวิ เคราะหขอสอบได อีกทั้งยัง
เปน การลดการใชกระดาษในการจัดทําขอสอบ ซึ่งสงเสริ มการประหยัดทรัพยากร 2) ระบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส (E-Book) และ 3) ระบบการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ทั้งสองระบบได
พัฒ นาขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่ อใหเกิดความสะดวกแกนิส ิตและ
อาจารย

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๔๗

เกณฑม าตรฐาน
๑. มีระบบและกลไกการบริห ารจัดการระบบสารสนเทศ สํานัก ศึกษาทั่วไปซึ่งประกอบดวย
ระบบสอบออนไลน (E-Testing) ระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Book) ระบบการเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-Learning)
๒. มีการจัดสรรงบประมาณ หรือทรัพยากรสนับสนุน
๓. มีการดํา เนิน งานตามแผนการบริห ารจัดการระบบสารสนเทศ สํานักศึ กษาทั่วไป
๔. มีการประเมินผลการดําเนินงานการบริห ารจัดการระบบสารสนเทศ สํานักศึ กษาทั่วไปจาก
ผูใชบริการระบบระบบสอบออนไลน (E-Testing) ระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Book) ระบบการ
เรียนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)
๕. มีการนําขอเสนอแนะจากผูใชบ ริการมาปรับ ปรุงการดําเนิน งานหรือปรับปรุง แผนการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ สํานักศึกษาทั่วไปในปง บประมาณถัดไป
๖. มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริห ารจัดการระบบสารสนเทศ สํานัก ศึกษา
ทั่วไปตอผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไป
เกณฑการประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๒ ขอ

คะแนน ๒
มีการดําเนิน การ
๓ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนิน การ
๔ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ขอ

คะแนน ๕
มีการดําเนิน การ
ครบทุกขอ

ตัวอยางขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลแสดงระบบและกลไกการบริการจัด การระบบสารสนเทศ สํ านักศึกษาทั่วไป
2. ขอมูลแสดงรายการจั ดสรรงบประมาณประจําป หรือเอกสารประกอบการสนับสนุน
ทางดานทรัพยากร
3. แผนการบริการจัดการระบบสารสนเทศ สํานักศึกษาทั่วไป
4. แบบประเมินความพึงพอใจผูใชงานระบบสารสนเทศ สํานักศึกษาทั่วไป
5. ผลประเมินความพึงพอใจผูใชง านระบบสารสนเทศ สํานักศึกษาทั่วไป
6. ขอเสนอแนะ / แนวทางปรับปรุงการดําเนิน งานระบบสารสนเทศ
7. รายงานผลการดําเนิน งานตามแผนการบริห ารจัดการระบบสารสนเทศ สํานักศึกษาทั่ วไป

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๔๘

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ระดับความสําเร็จของการบริห ารจัด การของสํานั กศึกษาทั่วไปอยางมืออาชีพ
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ นางเจริญใจ กุลดิลก
คําอธิบายตัวบงชี้
การพัฒ นาบทบาทของสํา นักศึกษาทั่วไปใหเปนหนวยงานจัดการศึกษาหมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปที่เปน มืออาชีพ ประกอบดวย ๑) บุค ลากรผูปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มี การพัฒ นาสมรรถนะ
(Competency) ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่ อใหสามารถสรางความพึงพอใจ และ
ตอบสนองความต องการของผูมารับบริการไดอยางมีป ระสิทธิภาพ ๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการใน
สํานักศึกษาทั่วไป ใหเปนองคกรมี การบริหารจัดการที่ มีคุณภาพมีระบบและขั้นตอนการทํางานที่สั้น
กระชับ ทันสมัย บริการครบถวนในจุดบริการจุดเดียว (One Stop Service) เนนใหเกิดประสิทธิภาพ
เพื่อใหผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจ มีโครงสรางและจํานวนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติ
ภารกิจ บุคลากรในสังกัดทุกคนมี ความรู ความสามารถ มีความชํานาญและเชี่ย วชาญเหมาะสมกับงานใน
หนาที่รับผิดชอบ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง และมีความสุขในการทํางาน ๓) พัฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสํานักศึ กษาทั่วไปอยา งมีประสิทธิภาพ
เกณฑม าตรฐาน
๑. มีระบบและกลไกการบริห ารจัดการของสํา นักศึกษาทั่วไปอยา งมือ อาชีพ
๒ .มีการจัดสรรงบประมาณ หรือทรัพยากรสนับสนุน
๓. มีการกํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา การบริห ารจัดการของสํา นักศึกษาทั่วไปอยางมื ออาชีพ
๔. มีการประเมินผลการบริหารจัดการของสํา นักศึ กษาทั่วไปอยางมืออาชีพ และรายงาน
ผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไป
๕. มีการนําขอเสนอแนะของผูบริห ารมาปรับ ปรุงผลการดําเนิน งานหรือปรับปรุงแผนการ
บริห ารจัดการของสํานักศึกษาทั่วไปอยา งมื ออาชีพในปถัดไป
เกณฑการประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ขอ

คะแนน ๒
มีการดําเนิน การ
๒ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนิน การ
๓ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ขอ

คะแนน ๕
มีการดําเนิน การ
ครบทุกขอ

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๔๙

ตัวอยางขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานตามระบบและกลไกการบริห ารจัดการของสํา นักศึ กษาทั่วไป
อยางมืออาชีพ
๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ครอบคลุมภารกิจของสํา นักศึกษาทั่วไป
๓. แนวทางการบริหารจัดการสํานักศึกษาทั่ วไปอยางมืออาชี พ
๔. รายงานการประเมินผลการบริห ารจัดการของสํา นักศึกษาทั่วไปอยางมื ออาชีพ

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๕๐

ตัวบงชี้ ๒.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒ นาคุณลั กษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ นางดอกออ ภูวิจิตร และบุคลากรฝายพัฒ นานิส ิตและเครือขายวิชาการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สํานักศึกษาทั่วไปเปน หนวยงานสวนกลางในการประสานการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งมีพัน ธกิจ ในดานจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึ กษาทั่วไปจํานวน ๓๐ หนวยกิต
ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป คือการ
ปลูกฝงพัฒ นาบัณฑิตระดับ ประปริญญาตรีของไทยใหเปน คนที่สมบูรณทั้ง รางกายและจิตใจ สติปญญา
ความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีค วามเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิด
อยางมีเหตุผล สามารถนํา ความรูไปใชใ นการดําเนินชีวิตและดํารงอยูในสังคมได เปน อยางดี สามารถอยู
รวมกับผูอื่น ไดอยางมี ความสุข
การปลูกฝงพัฒ นาใหน ิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณ ฑิตดังกลาวขางตน ตอง
ดําเนินการอยางเปน ระบบและบูรณาการกัน ๓ ดาน ไดแ ก ๑) ดานการจัดการเรียนการสอน ๒) ด านการ
จัดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูหรือกิจ กรรมพัฒนานิสิต และ ๓) การจัดโครงสรา งที่เหมาะสม เพื่อ
สงเสริมใหน ําคุณ ลักษณะบัณ ฑิตที่พึง ประสงคไปปฏิบ ัติในการดําเนินชีวิต โดยดําเนินการอยางเปนระบบ
และบูรณาการกัน ระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบดานตางๆ
เกณฑม าตรฐาน
๑. มีระบบและกลไกการพัฒ นาคุณ ลักษณะของบัณ ฑิตที่พึงประสงคหมวดรายวิชาศึ กษาทั่วไป
๒. มีการจัดสรรงบประมาณ หรือทรัพยากรสนับสนุน
๓. มีการดํา เนิน การตามแผนการพัฒ นาคุณ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค หมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
๔. มีการกํากับ ติดตามการดําเนิน งานตามแผนการพัฒ นาคุณ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
หมวดรายวิช าศึกษาทั่วไป
๕. มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒ นาคุณ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
หมวดรายวิช าศึกษาทั่วไปต อผูบริหารสํา นักศึกษาทั่วไป

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๕๑

เกณฑการประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ขอ

คะแนน ๒
มีการดําเนิน การ
๒ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนิน การ
๓ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ขอ

คะแนน ๕
มีการดําเนิน การ
ครบทุกขอ

ตัวอยางขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการดําเนิน งานโครงการ/กิจกรรมที่สง เสริ มและสนับสนุนใหความรูนิส ิตในการใหบริการ
แกชุมชน แผนการดําเนิน การจัดโครงการ/กิจกรรมสนับ สนุน การเรียนรูผานรายวิชา
๒. มีคําสั่งปฏิบัติง านหรือคําสั่งมอบหมายงานตามแผนการดํ าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการเรียนรูผ านรายวิชา และกลไกในการสงเสริมความรูใหแกน ิสิตในการใหบริการแกชุมชน
๓. มีการดําเนิน โครงการตามแผนและรายงานผลการสรุปผลประเมินโครงการ/กิจกรรม
๔. หลักฐานที่แสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอ มูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ชวงระยะเวลาในการ
สงเสริมใหความรู กลุมตั วอยาง แบบสอบถามแบบประเมินผลการจั ดโครงการ/กิจกรรม
๕. แบบประเมินความพึงพอใจการมีสวนรวมในสังคมของนิสิต
๖. มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒ นาคุณ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
หมวดรายวิช าศึกษาทั่วไปต อผูบริหารสํา นักศึกษาทั่วไป
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับความสําเร็จของการพัฒ นาอาจารยผ ูสอนรายวิชาศึกษาทั่ว ไป
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ นางมัทธราวัลย สืบวัฒนะ และบุคลากรฝายวิชาการและประเมิน ผล
คําอธิบายตัวบงชี้
การพัฒ นาอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไป ในดานเทคนิคการสอน การประเมิน ผลการเรียนรู
การใชสื่อการสอน รวมทั้ง การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน สําคัญ เพื่อใหมีค วามสอดคลองกับ
พัน ธกิจและเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เกณฑม าตรฐาน
๑. มีระบบและกลไกการพัฒ นาอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
๒. มีการจัดสรรงบประมาณ หรือทรัพยากรสนับสนุน
๓. มีการดํา เนิน การตามแผนการพัฒ นาอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไป
๔. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒ นาอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจาก
อาจารยผูสอนรายวิชาศึ กษาทั่วไป

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๕๒

๕. มีการนําขอเสนอแนะจากอาจารยผูส อนรายวิชาศึกษาทั่วไป มาปรับ ปรุงการดําเนิน งาน
หรือปรับปรุง แผนการพัฒ นาอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในปงบประมาณถัดไป
๖. มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒ นาอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตอ
ผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไป
เกณฑการประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๒ ขอ

คะแนน ๒
มีการดําเนิน การ
๓ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนิน การ
๔ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ขอ

คะแนน ๕
มีการดําเนิน การ
ครบทุกขอ

ตัวอยางขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒ นาศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
๒. ปฏิทิน แผนการจัดโครงการพัฒ นาศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชาศึ กษาทั่วไป
๓. แผนการใชจ ายงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
๔. รายงานการประชุม/ขอเสนอแนะจากอาจารยผูส อนรายวิชาศึกษาทั่วไป
๕. เอกสารการการประเมิน ผลการดําเนินงาน
๖. รายงานผลการดําเนิน งานตามแผนการพัฒ นาอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
องคประกอบที่ ๓ ตัวบงชี้ รวม
ตัวบงชี้ ๓.๑ การบริหารของหนวยงานเพื่อการกํากับติ ดตามผลลั พธตามพัน ธกิจ
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ นางเจริญใจ กุลดิลก และบุคลากรกลุมงานบริหารและยุทธศาสตร
คําอธิบายตัวบงชี้
หนวยสนับ สนุน การเรียนการสอนมีพันธกิจหลัก คือสนับสนุน การดําเนิน งานตามพั น ธกิ จ ของ
สถาบันในสวนที่เกี่ยวของ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาและการ
ดําเนินงานของหนวยงานใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน ตลอดจนมีการบริ หารทั้ ง ด านบุ ค ลากร
ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบั นใ ห
บรรลุตามปาหมายที่กําหนดไว
เกณฑม าตรฐาน
๑. พัฒ นาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของหนวยงานและพัฒ นาไปสู
แผนปฏิบ ัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุตามตัวบง ชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๕๓

๒. ดําเนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปน ผลจากการวิเคราะหและระบุ ป จ จั ยเสี่ ย งที่ เกิ ด
จากปจจัยภายนอก หรือปจ จัยที่ไ มสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนิน งานตามพันธกิจ ของหนวยงาน
และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
๓. บริห ารงานดวยหลักธรรมมาภิบ าลอยางครบถวนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการดํ า เนิ น งาน
อยางชัดเจน
๔. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้ง ที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีป ระสบการณ ต รง และ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรูที่หนวยงานกําหนดขึ้น จัดเก็บอยา งเปนระบบโดยเผยแพร อ อกมา
เปน ลายลักษณอักษรและนํา มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
๕. การกํากับติดตามผลการดําเนิน งานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับ สนุน
๖. ดําเนิน งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไ กที่ เ หมาะสมและ
สอดคลองกับ พันธกิจ และพัฒ นาการของหนวยงานที่ไดป รับใหการดําเนิน งานดานการประกันคุณ ภาพเป น
สวนหนึ่ง ของการบริห ารงานหนวยงานตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณ ภาพ
เกณฑการประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนิน การ
๑ ขอ

คะแนน ๒
มีการดําเนิน การ
๒ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนิน การ
๓ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔- ๕ ขอ

คะแนน ๕
มีการดําเนิน การ
๖ ขอ

ตัวอยางขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. ขอมูลแสดงระบบและกลไกการจัดทําแผนกลยุท ธ/ รายงานการวิ เคราะห Swot ของ
หนวยงาน
๒. แผนกลยุทธ/แผนปฏิบ ัติการประจําปของหนวยงาน
๓. ขอมูลแสดงถึง ระบบและกลไกในการวิเคราะหความเสี่ยง
๔. แผนบริหารความเสี่ยง/รายงานผลการบริห ารความเสี่ยง
๕. รายงานการบริห ารงานดวยหลักธรรมมาภิบาลทั้ง ๑๐ ประเด็น
๔. ขอมูลแสดงระบบและกลไกการจัดการความรู
๕. เอกสารการถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการ/การเผยแพรค วามรู /การนําความรูไปตอยอด
๖. ขอมูลแสดงระบบและกลไกการบริหารและพัฒ นาบุคลากรสายสนับสนุน
๗. แผนบริหารและพัฒ นาบุคลากร/รายงานประเมิน ผลความสําเร็จของแผนการบริหารและ
พัฒ นาบุคลากร/ รายงานการนําผลการปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง การบริห ารและการพัฒ นาบุคลากร
๘. ขอมูลแสดงระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๕๔

การศึกษา

๙. นโยบายประกัน คุณ ภาพ
๑๐. ขอ มูลแสดงการควบคุม ติดตามการดําเนินงานประกันคุณ ภาพ
๑๑. ขอ มูลแสดงการมี สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน ในการประกันคุณภาพ
๑๒. แนวปฏิบัติที่ดี/งานวิจ ัยดานประกันคุณ ภาพของหนวยงาน

คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๕๕

บทที่ ๔
ตัวอยางแนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และแนวทางการวิเคราะหแ ละสรุปผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๑. ตัวอยางแนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการเฉพาะตัวบงชี้รวม
ตัวบงชี้ ๓.๑ การบริหารของหนวยงานเพื่อการกํ ากับติด ตามผลลัพธต ามพันธกิจ
๑. พัฒ นาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศ นข องหนวยงานและพัฒนา
ไปสูแผนปฏิบัติการประจําปต ามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุตามตัวบงชี้แ ละเปาหมายของแผนกลยุทธ
๑.๑) จัดทําแผนกลยุท ธที่สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการประจํ า หน วยงาน โดย
การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน โดย
เชื่อมโยงสอดคลองกับ แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
๑.๒) ถายทอดแผนกลยุทธไปสูท ุกหนวยงานภายใน
๑.๓) แปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป
๑.๔) กําหนดตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแต ล ะตั ว
บง ชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนิน งานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบ ัติการประจํ า ป ที่ ส อดคล อ งกั บ
พัน ธกิจทุกดาน
๑.๕) ดําเนินงานตามแผนปฏิบ ัติการประจําปครบทุกพันธกิจ
๑.๖) ติดตามผลการดําเนิน งานตามตัวบง ชี้ของแผนปฏิบัติการประจํ า ป อย า งน อ ยป ล ะ ๒
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริห ารเพื่อพิจารณา
๑.๗) ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุ ท ธ อย า งน อยป ล ะ ๑ ครั้ ง และ
รายงานผลตอผูบริห ารและคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา
๑.๘) นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไป
ปรับ ปรุงแผนกลยุท ธและแผนปฏิบ ัติการประจําป
๒. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหแ ละระบุ ป จจั ย เสี่ ยงที่
เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุม ไดที่สงผลตอการดําเนินงานต ามพั น ธกิ จ ของ
หนวยงานและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
๒.๑) แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับ สูงและตัวแทน
ที่รับ ผิดชอบพันธกิจหลักหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
๒.๒) วิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจ จัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตามบริบ ทของหนว ยงาน
ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบ บเทคโนโลยีส ารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๕๖

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุท ธของหนวยงาน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบ าล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
บุคลากร

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบ ทของหนวยงาน
๒.๓) ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดั บความเสี่ยงที่ ไดจากการวิ เคราะห
๒.๔) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
๒.๕) ติดตาม และประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน
เพื่ อพิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๒. ๖) นํา ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงานไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
๓.บริหารงานดวยหลักธรรมมาภิบาลอยางครบถ วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัด เจน
๓.๑) ยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของหนวยงานใหไปสูทิศทาง
ที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริห าร และคณะกรรมการประจําหนวยงาน
๓.๒) ดําเนินงานภายใตห ลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในประเด็นการปกปองผลประโยชนของ
ผูมีส วนไดสวนเสียในเรื่องคุณ ภาพทางวิชาการและเป ดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงาน
๓.๓) เปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและรายงาน
การเงินของหนวยงานเสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเปนประจําทุกป
๓.๔) ติดตามผลการควบคุมภายใน การบริห ารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย และรายงานการเงินของหนวยงานเสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเปนประจําทุกป
๔. คนหาแนวปฏิบัต ิทดี่ ีจากความรูทั้งที่ม ีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณต รง
และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรูที่หนวยงานกําหนดขึ้น จัด เก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปน ลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัต ิงานจริง
๔.๑) กําหนดระบบกํากับติด ตามใหสวนงานภายในหนวยงานมีการดําเนิน การจัดการ
ความรู ตามระบบ
๔.๒) หนวยงานกําหนดประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพัน ธกิจของหนวยงาน
๔.๓) จัดกิจกรรมหรือโครงการที่สนับ สนุนประเด็นความรู โดยใชเ ครื่องมือ การจัดการ
ความรู
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๕๗

๔.๔) ถอดบทเรียนทุกกิจกรรมหรือโครงการในขอ ๓ มีการจั ดเก็บอยางเปน ระบบและ
เผยแพรออกมาเปน ลายลักษณอักษร
๔.๕) นําความรูหรือผลการถอดบทเรียนไปตอยอดและนํา ไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
๕. การกํากับติด ตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุค ลากรสาย
สนับสนุน
๕.๑) จัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิ เคราะหขอมูล
เชิงประจักษ
๕.๒) บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
๕.๓) จัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกํา ลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๔) สรางระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒ นา
มาใชในการปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
๕.๕) ใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหบุคลากรสาย
สนับสนุน ถือปฏิบ ัติ
๕.๖) ประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
๕.๗) นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
๖. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒ นาการของหนวยงานที่ไดปรับให การดํา เนินงานดานการประกันคุณภาพ
เปนสวนหนึ่งของการบริหารของหนวยงานตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุม คุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
๖.๑) สรางระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยยอย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๖.๒) กําหนดนโยบายและใหความสํ าคัญเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู บริหารสูงสุ ดของหนวยงาน
๖.๓) ดําเนินงานดานการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย ๑) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัย และ ๓) การนําผลการประเมินคุณภาพไปจัดทําแผนการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา
ของหนวยงาน
๖.๔) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน
๖.๕) มีระบบสารสนเทศที่สงเสริ มสนับสนุน การประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน
๖.๖) สรางการมีสวนรวมของผูมีส วนไดสวนเสียของหนวยงาน ในการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๗) มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
คูมือ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปก ารศึกษา ๒๕๕๗ สํานักศึก ษาทัว่ ไป มห าวิทยาลัย มหาสารคาม

๕๘

๖.๘) มีแนวปฏิบ ัติที่ ดีหรื องานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ หนวยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่ นสามารถนํ าไปใชประโยชน
๒. แนวทางการวิเคราะหแ ละสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมิน คุณ ภาพหนวยสนับสนุน การเรี ย นการสอน จะสะท อ นผลการดํ า เนิ น งานของ
ผูบริหารหนวยงาน รวมทั้ง ระบบการบริหารจัดการของหนวยงานดวย โดยแสดงเป น ค า เฉลี่ ย ในแต ล ะ
องคประกอบ นอกจากนั้น มีการวิเคราะหแยกเปนปจ จัยนํ าเข า กระบ วนการ และผลลั พ ธ ดว ย เพื่ อให
ผูบริหารหนวยงานไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางตอไปนี้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องค
ประกอบ จํานวน
ที่
ตัวบง ชี้

-

ผลการประเมิน
๐.๐๐ - ๑.๕๐ การดําเนิน งานตอง
ปรับปรุงเรงดวน
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การดําเนิน งานตอง
ปรับปรุง
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ การดําเนิน งาน
เฉลี่ย ระดับ พอใช
๓.๕๑ – ๔.๕๐ การดําเนิน งาน
ระดับ ดี
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดําเนิน งาน
ระดับ ดีมาก
๕
ระดับ ดีมาก
ระดับ ดีมาก
๕

-

๔
๔.๘๕

I

P

O

๒

-

-

๔

-

๓
๑
รวม
๗
ผลการประเมิน

-

๑.๑ (๕), ๑.๒ (๕)
๒.๑ (๕), ๒.๒ (๕),
๒.๓ (๕), ๒.๔ (๕),
๓.๑ (๔)
๓๔/๗

๑
๒

ระดับ ดี
ระดับ ดีมาก

หนวยสนับ สนุน ควรวิเคราะหในเชิง คุณภาพเกี่ยวกับจุดเดน และจุดที่ค วรพัฒ นาในแตละ
องคประกอบดวยตามตัวอยางตอไปนี้
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ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุด เดนและจุด ที่ค วรพัฒนา องคประกอบที่ ๑ - องคประกอบที่ ๓
จุด เดน
๑.
๒..
จุด ที่ค วรพัฒ นา
๑.
๒.
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