
 

 

 

 
 

คูมอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

สํานักงานอธกิารบด ี  

ปการศกึษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 



๒   คูมอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คํานํา 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๗ ซึ่งระบุวา “ใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก” และมาตรา ๔๘ ระบุวา “ให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศกึษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและ
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยทําการรายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอ
สาธารณชน”  สํานักสงเสริมและบริการวิชาการไดใหความสําคัญในเรื่องของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และไดพัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักอยางตอเนื่อง
เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับหลักการและการดําเนินงานดังกลาวขางตนรวมทั้งสอดคลองกับตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หวังอยางย่ิงวา คูมือฉบับนี้จะเปน
ประโยชนแกทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยพรอมกับชวยใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มีประสิทธิภาพสูงข้ึนซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยดีตอไป 

 
สํานักงานอธิการบด ี

                                                                           ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
  



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๓ 

 สารบัญ 
หนา 

บทที ่๑ การประกันคุณภาพการศกึษา                ๑ 
 ๑) เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ๑
 ๒) กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคณุภาพการศึกษา    ๓
 ๓) การประกันคุณภาพการศึกษา       ๘           
บทที ่๒ บริบทสํานักงานอธิการบดี       ๑๑
 ๑) ประวัติการจัดตั้ง        ๑๑
 ๒) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ       ๑๑ 
 ๓) โครงสรางการบริหาร        ๑๓ 

บทที ่๓ นิยามศพัท         ๑๕ 
บทที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     ๑๙
  ๑) องคประกอบท่ี ๑        ๑๙
 ๒) องคประกอบที่ ๒        ๒๑
 ๓) องคประกอบที่ ๓        ๒๓
 ๔) องคประกอบที่ ๔        ๒๔
 ๕) องคประกอบที่ ๕        ๒๕ 
 ๖) องคประกอบที่ ๖        ๒๗
 ๗) องคประกอบที่ ๗        ๒๘
 ๘) องคประกอบที่ ๘        ๓๐ 
ภาคผนวก                                                                                  ๓๒ 
 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     ๓๓                      
 - ปฏิทินการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ       ๓๗                    
 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓๘
  
   

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

  

 
 



๔   คูมอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

บทที่ ๑  
การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน  

ระดับอุดมศึกษา  
 

๑. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

๑.๑ ความจําเปนของการประกันคณุภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติ มี ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ 
ทั้ง ๔ ประการดังกลาว ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอก หลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการปจจัยดังกลาว คือ 

๑) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโนมแตกตางกันมาก
ขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

๒) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการศึกษา
ขามพรมแดนและการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต  
อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งท้ังสองประเด็นตองการการรับประกัน
ของคุณภาพการศึกษา  

๓) มหาวิทยาลัยมีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนา
องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปน 
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 

๔) มหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปนประโยชน
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

๕) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
(Participation) มีความโปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได 
(Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให มหาวิทยาลัยทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่ประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

๗) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ เพื่อใหการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๕ 

๘) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับให
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุม 

๙) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘  
ระดับปริญญาตรี ระดับ บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑเพื่อใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ตลาดแรงงานและความกาวหนาของศาสตร 
และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสงัคมท่ีเปลี่ยนไป 

๑๐) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวัน ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เพื่อใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

๑๑) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยใหยกเลิก ประกาศกฎกระทรวง
ศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง  
ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใช
เปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๑.๒ วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ดงันี้ 
๑) เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ และ
เปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

๒) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับคณะหรือหนวยงาน
เทียบเทาและระดับสถาบันในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัย กําหนดขึ้น  
โดยวิ เคราะห  เปรียบเทียบผลการดํา เนินงานตามตัวบงชี้ ในองคประกอบคุณภาพตางๆ  
วาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

๓) เพื่อใหคณะหรือหนวยงานเทียบเทา และมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของ
ตนเอง อันจะนํา ไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู เป าหมาย (Targets)  
และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไว ตามจุดเนนของตนเอง 

๔) เพื่อใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเน่ือง  
เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ของมหาวิทยาลัย 

๕) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวา
มหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 



๖   คูมอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เก่ียวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศกึษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 

๒. กฎหมายที่เกี่ยวของกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไวใน หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุง
รักษาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัด
และมหาวิทยาลัย กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง มีการ
จัดทํารายงานประจําป ที่เปนรายงาน ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ การประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อใหมีการติดตาม
และตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความมุงหมาย 
หลักการ และแนวทาง การจัดการศึกษาในแตละระดับ 

 
๒.๒ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ กําหนดให การประเมินคุณภาพ
ภายนอก อาจประเมินโดยหนวยงานตางประเทศที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง หรืออาจประเมิน
โดยหนวยงานของรัฐ หนวยงานภาคเอกชน หรือหนวยงานในตางประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาประกาศกําหนดก็ได 

มหาวิทยาลัยอาจเสนอใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบให
หนวยงานอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งทําหนาที่ประเมินคณุภาพภายนอกก็ได 
 

 
 
 
 
 
๒.๓ กฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๗ 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุวา “การประกันคุณภาพการศกึษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมี
กลไกในการควบคุมตรวจสอบ ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิด
การพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กํากับดูแล รวมถึงใหสถานศึกษา แตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่
กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปและใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตางๆ ที่ตองการใหมีการประเมินผลและ 
การติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับ
สถานศึกษาแหงนั้น ใหแกสํานักงานเพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตอไป 

 
๒.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุงหมายเพื่อใหมหาวิทยาลัยทุกแหงยึดเปนแนวทาง
สําหรับการพัฒนาผูเรียนไปสูผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา และใหหนวยงานตนสังกัดใชเปน
เปาหมายในการจัดการศึกษา โดยการกําหนดผลลัพธที่พึงประสงคของผูเรียนที่เหมาะสมตามชวงวัย
ในแตละระดับและประเภท 

การศึกษาและใชเปนเปาหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการตางๆ 
ไดอยางสะดวก เพื่อใหเกิดผลลัพธดังกลาว นอกจากนี้ ยังมจีุดมุงหมายเพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษาใชเปนแนวทางในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล  
และการประกันคณุภาพการศึกษา 

เปาหมายสําคัญของมาตรฐานการศกึษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธที่พึงประสงคของ
การศึกษา คือ การใหอิสระมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
และตามความถนัดของผูเรียน ท่ีสอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
ซึ่ ง กํ า หนดว า  สถา นศึ กษา เป นผู จั ด ให มี ระบบกา รปร ะกันคุณภาพ กา รศึ กษ า ภาย ใน  
(การประเมินตนเอง) โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของแตละระดบัและประเภทการศึกษา พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสู
กรอบผลลัพธ ท่ีพึ งประสงค  ตามบริบทระดับและประ เภทการศึ กษาของมหาวิทยาลัย  
และใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ทําหนาที่ 



๘   คูมอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและประเด็นอ่ืนๆ  
ผานหนวยงานตนสังกัด โดยมุงหมายใหเปนการประเมินเพื่อพัฒนา 

การจัดการศึกษาของชาติจะตองทําใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคซึ่งเปนคุณลักษณะของ
ผูเรียนอันเปนผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
การอาชีวศึกษา จนถึงการอุดมศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการกําหนดแนวคิด ปรัชญา  
และวิสัยทัศนของการจัดการศึกษาใหเปนอัตลักษณและสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตาม
ความถนัดของผูเรยีน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองมีการสนับสนุน กํากับ ติดตาม 
ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุงเนนความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
(Accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งดานผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากร หลักสูตร
การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดจิิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจน
ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องที่ทําใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงค ที่เหมาะสมตาม 
แตละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธสะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษา  
ที่ตอเน่ืองกัน นอกจากนี้สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาครูประจําการใหมี 
สมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูยุคใหม เพื่อผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศกึษา 

ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE 
Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ที่ตอบสนองวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูความ
มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย ๔.๐ จะตองดํารงความเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก น่ันคือ  
เปนคนดี มีคุณธรรม ยึดคานิยมของ สังคมเปนฐานในการพัฒนาตนใหเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะ  
๓ ดาน โดยเปนคุณลักษณะขั้นต่ําดังตอไปนี้ 

๑. ผูเรียนรู 
เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อกาวทันโลก

ยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู ความรอบรู 
ดานตางๆ มีสุนทรียะรักษและประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพ  
บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดี ตอตนเอง ครอบครัว  
และสังคม 

๒. ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ความฉลาดดิจิทัล (Digital 

Intelligence) ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร 
และมีคุณลักษณะของความเปนผูประกอบการ เพื่อรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลคาใหกับตนเองและสังคม 

๓. พลเมืองที่เขมแข็ง 
เปนผูมีความรักชาติ รักทองถิ่น รูถูกผิด มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

มีจิตอาสา มีอุดมการณและมีสวนรวมในการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม 
ความเทาเทียมเสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมที่ยั่งยืน และ 
การอยูรวมกันในสังคมไทยและ ประชาคมโลกอยางสันติ 
 

 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๙ 

๒.๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบดวย มาตรฐาน ๕ ดาน ดังนี้ 
 

๑) มาตรฐานที่ ๑ ดานผลลัพธผูเรียน 
๑.๑) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสราง

สัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิตโดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงม่ัน มานะ บากบัน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑.๒) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง 
ชุมชน สังคม และประเทศ 

๑.๓) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติ
สุขอยางย่ังยืนทั้งในระดับ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

๒) มาตรฐานที่ ๒ ดานการวิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม 
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดลอมตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา องคกร ภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ 
ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือ 
การสรางโอกาสมูลคาเพิ่มและขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับนานาชาติ 

๓) มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภท
สถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน 
ทั้งในและตางประเทศ และมีความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการ
นําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

๔) มาตรฐานที่ ๔ ดานศลิปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสู
การสืบสาน การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม
ทั้งของไทย และตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศกัยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธ
ของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาส
และมลูคาเพิ่มในชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 



๑๐   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕) มาตรฐานที่ ๕ ดานการบริหารจัดการ 

๕.๑) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบ
บูรณากร เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการท่ี
หลากหลายของประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
สังคม สถานประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

๕.๒) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึง
ความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว 
โปรงใสและตรวจสอบได 

๕.๓) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการกํากับใหมีการจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 
๒.๖ กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและแกไขปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ 
โดยใชกลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ  
ใหมีการสรางกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม  
ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเนนระดับการศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศตางกัน ตามความหลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ 
รวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและ
ระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษา แตละกลุมเหลานี้จะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถ
สรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศ 
ดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของบัณฑิต 
ในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไก 
รวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม
และในระยะยาวการประกันคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ท่ีนักศึกษา
และสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และ 
การสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต 

 

 

 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๑๑ 

๓. การประกันคุณภาพการศึกษา 

กอนประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาตั้ งแตป  
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักการ
สําคัญ ๓ ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการ
ดําเนินการ (Institutional Autonomy) และความพรอมที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก
ตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) ตอมา พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดระบุ 
ใหหนวยงานตนสัง กัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการ กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดมีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ
สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศ ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา  
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เก่ียวของ หนวยงานตนสังกัดจึงมี
หนาท่ีรวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

๓.๑ แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

๓.๑.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ ๓ กําหนดใหสถานศึกษาแตละ
แหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ี
รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวจัดใหมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแก
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับ ดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ 
และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ดั งนั้ น ระบบการประกันคุณภาพกา รศึกษ าภายในของมหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีส ะ เกษ  
จึงประกอบดวย การประกันคุณภาพระดับ หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแต 
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวา 



๑๒   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ี
กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน  
เปนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ โดยยึด หลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ตองการใหคณะและมหาวิทยาลัยพัฒนา
ตามศกัยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน ซึ่งเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 

๓.๑.๒ มาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินคณุภาพ 

มาตรฐานที่เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มาตรฐาน  
การอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของอีกมากมาย เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
หรือกรอบการปฏิบัติ ราชการตามมิติดานตางๆ 

กําหนดตัวบงชี้เปน ๒ ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 

๑) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑ 
การประเมิน ตัวบงชี้เปน ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต ๑ ถึง ๕ การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีทั้งการนับ
จํานวนขอและระบุวา ผลการดําเนินงานได ก่ีขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีไมดําเนินการใดๆ  
หรือดําเนินการไมครบที่จะได ๑ คะแนน ใหถือวาได ๐ คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการให
คะแนนตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ และกรรมการประเมิน (Peer Review)  
พิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง ๐ – 
๕ 

๒) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉล่ีย กําหนดเกณฑการ
ประเมินเปนคะแนนระหวาง ๑ ถึง ๕ โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยู ในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทําโดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้ จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คดิเปนคะแนนเต็ม ๕ ไว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบันเพื่อใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยนําไปใชเปนแนวทาง (Guideline) 
ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละหนวยงานภายใตการกํากับ ดูแลของสภา
มหาวิทยาลัย  โ ดยระบบประกันคุณภาพกา รศึกษาภาย ในจะครอบคลุ ม พันธ กิจหลั ก  
๔ ประการ ของการอุดมศึกษาและ พันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (๑) พันธกิจดานการผลิต
บัณฑิต (๒) พันธกิจดานการวิจัย (๓) พันธกิจ ดานการบริการวิชาการ (๔) พันธกิจดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
จะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจ ดานอื่นๆ จะเปนการบูรณาการเขาไว
ดวยกัน หากเปนตัวบงช้ีในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ หลักของการอุดมศึกษา 
รวมทั้งการบริหารจัดการไดท้ังหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจเหลานั้นไดท้ังหมด ในบทที่ ๔  



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๑๓ 

ถึงบทท่ี ๖ ของคูมือฉบับนี้ จึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใหมหาวิทยาลัยนําไปเปน
กรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ  
และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอน การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและตัวบงชี้ท่ีพัฒนาขึ้น
ควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเนนที่ปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซึ่งภายในตัวบงชี้ท่ีเปนกระบวนการใหสามารถ
สะทอนผลลัพธของการดาํเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย 

๓.๑.๓ กลไกการประกันคณุภาพ 

ปจจัยสําคัญที่สงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จและพัฒนา 
คุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่จะตอง
ใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ 
โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือ
หนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
ที่เหมาะสมสําหรับคณะ และสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพ
ของการปฏิบัติ งาน ตั้ งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถาบัน  
โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับ เพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญ
คณะกรรมการหรือหนวยงาน ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

๓.๑.๔ ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ 
การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหาก
ปราศจากฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว  
ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของ 
การประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน  
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง การปรับปรงุและพัฒนา 
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บทที่ ๒  
บริบทสํานักงานอธิการบดี  

 
 

ประวัติการจัดตั้ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  หรือเดิม “สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ”   เปนหนึ่งในหาสถาบัน 
ราชภัฏท่ีตั้งขึ้นใหม เม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ ยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มุงมั่นในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เพื่อเปนกลไกในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย ตอบสนอง
ตลาดแรงงาน ผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อการแขงขันใน
ระดับประเทศ 
 สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยการแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  และตอมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไดมีประกาศ
แบงสวนงานภายในระดับกองหรือเทยีบเทากอง และแบงสวนงานภายในระดับงานหรือเทียบเทางาน
ภายในสํานักงานอธิการบดี เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 
ขอ  ๑  ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี  ดังน้ี  

  (๑)  กองกลาง  
   ๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
   ๑.๒  งานคลัง 
   ๑.๓  งานพัสด ุ
   ๑.๔  งานบริหารบุคคล 
   ๑.๕  งานอาคาร สถานที่ ยานพานหะและบริการ 
   ๑.๖  งานประชาสัมพันธ เอกสารการพิมพ และโสตทัศนูปกรณ  
  (๒)  กองนโยบายและแผน  
   ๒.๑  งานบริหารทั่วไป 
   ๒.๒  งานแผนและงบประมาณ 
   ๒.๓  งานยุทธศาสตรและแผนงาน 
   ๒.๔  งานสถิติสารสนเทศและประเมินผล 
   ๒.๕  งานวิเทศสัมพันธ 
   ๒.๖  งานออกแบบและวางผัง  
  (๓)  กองพัฒนานักศึกษา 
   ๓.๑  งานบริหารทั่วไป 
   ๓.๒  งานกิจกรรมนักศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

๓.๓  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๑๕ 

   ๓.๔  งานบริการ สวัสดิการและใหคาํปรึกษา 
   ๓.๕  งานทุนการศกึษาและแนะแนว 
  
ปรัชญา 
  มุงใหบริการ พัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ปณิธาน 
  พัฒนาองคกร สูความเปนเลิศ 

วิสัยทัศน 
  สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่บริการ  สนับสนุน ประสาน

ความรวมมือเพื่อใหพันธกิจทุกๆ ดานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บังเกิดผลดีอยางเปนระบบ มี

คุณภาพ และประสิทธิภาพ  สูมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 
เพื่อใหการพัฒนางานของสํานักงานอธิการบดีบรรลุตามปรัชญา วัสัยทัศน และสอดรับกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภักศรีสะเกษ  จึงกําหนดพันธกิจหลักไว ๕ ขอ ดังนี้ 

๑. ใหบริการแกบุคลากรท้ังภายในและภายนอกและนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

๒. สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 

๓. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีจิตสํานึกดานการบริการ 

๔. ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนใหสะอาดสวยงามรมรื่นอยูเสมอ 

๕.   สนับสนุนสงเสริมการพฒันาสังคมรวมกับชุมชน 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหบริการที่ดี มีคุณภาพแกบคุลากรทั้งภายในและภายนอกและนักศึกษา 

๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการทาํงานของบุคลากรสายสนับสนนุ และสงเสรมิสนุนจัดกิจกรรมให
นักศกึษาเพื่อ ใหสามารถขับเคลื่อนและดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสทิธิภาพ 

๓. เพื่อสรางและปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาบุคลากรและนักศกึษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โครงสรางการบริหาร 
 

 
       อธิการบด ี

        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
 

           ผูอาํนวยการ 
           สํานักงานอธิการบดี 

 
 
 
                                                    รองผูอาํนวยการ 
                                         สํานกังานอธิการบดี 
 
 
 
 

             กองกลาง                  กองนโยบายและแผน             กองพัฒนานักศกึษา 
 

 
 
นโยบายการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี 

 ๑. สนับสนุนนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๒. มุงเนนการใหบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๓. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะในงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๔. ปรบัปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรและนักศกึษา 
 
อัตลักษณ 
 อัตลักษณ (Identity) คือ สํานักงานสีเขียว (Green Office) เปนการดูแลสํานักงานใหเปน
มิตรกับผูปฏิบัติงาน ผูใชบริการ เอ้ืออาทรตอสังคมและสิ่งแวดลอม สรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ
และการเขาถึงองคความรู ใชทรัพยากรอยางคุมคา คุมราคา และประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 
 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๑๗ 

คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาสนะ   เชิดชู  ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญช ู    นามบุร ี  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุภาพร    ชัยชนะธรรม กรรมการ   
๔. นางเพ็ญพักตร   สุมณฑา  กรรมการ  
๕. นางประณีตศิลป   โตมร  กรรมการ 
๖. นางสาวศรีสุดา   จันทร  กรรมการ 
๗. นายจรัส    โนนกอง  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวกมลมาศ    เอ้ียวถาวร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๙. นางอัญชลี     สุวัฒโนดม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๐. นางสุพรรษา     แสงตา  ผูชวยเลขานุการ 
๑๑. นางสาวภิญญภัทฎ   ใสกระจาง ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                  บทที่ ๓  
                                                                              นิยามศัพท 

 
     

 
 การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรู
ที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี ๒ ประเภทคือ 
 ๑. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณพรสวรรค
หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคล ในการทําความเขาใจในส่ิงตางๆเปนความรูที่ไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางานงานฝมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห บางครั้งจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
 ๒. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวมถายทอดไดโดย
ผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎีคูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม  

นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือเครื่องมือเพื่อการ
บรรลุเปาหมายอยางนอย ๔ ประการไปพรอม ๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมาย
การพัฒนาคน บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชนเปน
หมูคณะ ความเอ้ืออาทรระหวางกันในที่ทํางาน 
 การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย ๖ ประการตอความรู ไดแก 
 (๑) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
 (๒) การเสาะหาความรูตองการ 
 (๓) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 
 (๔) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
 (๕) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรู มาแลกเปลี่ยนเรียนรู
และสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
 (๖) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุด
ความรูท่ีครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น 
 โดยท่ีการดําเนินการ ๖ ประการน้ีบูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เก่ียวของเปนทั้ง
ความรูท่ีชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และ
ความรูฝงลึกอยูในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคนท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อคานิยม) อยูในสมอง 
(เหตุผล) และอยูในมือและสวนอื่นๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปน
กิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํารวมกัน ไมใชกิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว 
 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๑๙ 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึงวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิตบริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชใน
การปรับปรุงองคกรของตนเพื่อมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศการ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการผลลัพธและการวิเคราะหเพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการผล
การดําเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดยีวอยางสมบูรณ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จหรือสู
ความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ 
บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
 
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบัน โดยทั่วไปมักใชเวลา ๕ ป เปนแผนที่กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค
ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบัน ซึ่งตองมีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธ และคาเปาหมายของตัว
บงชี้ เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดาํเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนาํแผนกลยุทธมาจัดทําแผน
ดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
 
แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบันส ถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรตองจัดหาสําหรับ
การดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนตองการ
ใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้น
บังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใช วาสามารถจัดหาได
จากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดิน หรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอก หรือศิษยเกา หรือสถาบัน
จะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา
รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละ
หลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
 
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนนิงานภายใน ๑ ป เปนแผน
ที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย
โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัว
บงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมคาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุ
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ผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรตองใช
ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ
และประสบการณ ซึ่งสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผล
ออกมาตามที่ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัย
นําเขา กระบวนการผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องคการหนวยงานหรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
 
หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป 
(เชนระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย หรือองคการกลางระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เชนสภาอุตสาหกรรมสภาหอการคา
สภาวิชาชีพ) 
 
หลักธรรมาภิบาล๑ หมายถึง การปกครองการบริหารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการตางๆ ให
เปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตอง ชอบ
ธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจาก
การแทรกแซงจากองคการภายนอกเปนตน 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นํามาปรบัใชในภาครฐัมี ๑๐ องคประกอบดังนี้๒ 
 ๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของ
ประเทศเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และ
เปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 ๒) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให
องคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
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พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
 ๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 
 ๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่และผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
 ๕) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เมื่อมีขอสงสัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดย
ประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆและสามารถตรวจสอบได 
 
 
 ๖) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ
ปญหา หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 ๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึง การมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผล
การดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ 
 ๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใน
การบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวน
เสีย 
 ๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คอื การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝกอบรม และอ่ืนๆ 
 ๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุม
บุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งตองไมมีขอ
คัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดย
เอกฉันท 
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บทที่ ๔  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก 

 
 

  ระดับสํานัก ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับสํานัก และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับ
สํานัก  จํานวนรวม   ๘  ตัวบงชี้ ดังน้ี 
 

ลําดับ ตัวบงช้ี ชนิดของตัว
บงชี ้

เกณฑการ
ประเมิน (ขอ) 

๑ กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ ๘ 
๒ ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ กระบวนการ ๗ 
๓ สํานักงานสีเขียว กระบวนการ ๖ 
๔ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการ ๖ 
๕ ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ ๖ 
๖ การพัฒนาสํานักสูสถาบันเรียนรู กระบวนการ ๕ 
๗ ระบบการพัฒนาบุคลากร กระบวนการ ๗ 
๘ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

สํานัก 
กระบวนการ ๗ 

 
องคประกอบที่ ๑ กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

หนาท่ีหลักของหนวยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการ หรือ
สนับสนุนพันธกิจดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อใหหนวยงานดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือ
จุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ดังน้ัน หนวยงานตองกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน 
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของหนวยงาน
แลว จะตองคาํนึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 
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นิยามศพัท 
 แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของหนวยงานโดยทั่วไปมักใชเวลา ๕ ป เปนแผนท่ี
กําหนดทิศทางการพัฒนาของหนวยงาน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของหนวยงานควร
ครอบคลุมทุกภารกิจของหนวยงาน มีการกําหนดตัวบงช้ีความสาเร็จของแตละกลยุทธและคา
เปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยหนวยงานนําแผน
กลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
 
 แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ป 
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเ กิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ 
ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมี
การระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน  
 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารสํานัก โดยเปนแผนฯ ที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-
๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) 

๒. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสํานัก ไปสูทุกหนวยงานภายใน 
๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมยุทธศาสตรของ

หนวยงาน 
๔. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจาป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
๕. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทกุยุทธศาสตรของหนวยงาน 
๖. มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ ๒ 

ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณา 
๗. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอย ปละ ๑ ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการบริหารสํานัก เพื่อพิจารณา 
๘. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหาร/คณะกรรมการบริหาร

สํานัก ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓  คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการดําเนินการ 

  ๑  ขอ 
มีการดําเนินการ 
  ๒ หรือ ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ หรือ ๗ ขอ 

มีการดาํเนินการ 
๘ ขอ 



๒๔   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
องคประกอบที่ ๒ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกล
ยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสํานักใหสามารถ
ดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงิน
รายไดอื่นๆ ท่ีหนวยงานไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบครบทุกยุทธศาสตร มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงิน
ตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกภารกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหนวยงานได 

 
นิยามศพัท 

แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของหนวยงานที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของหนวยงานใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของหนวยงาน หนวยงานควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ี
ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตาม กลยุทธแตละกลยุทธ และประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมา
เปนเงินทุนที่ตองการใช ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่หนวยงานใชในการ
ดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดจากการจัดสรรงบประมาณท้ังเงินบํารุง
การศึกษาและงบประมาณแผนดิน รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย โดยท่ี
ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของหนวยงาน 
 
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (๑ ต.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒) 
 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงนิ หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช

เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
๓. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา

หนวยงาน และบุคลากร 
๔. มีการจัดทํารายงานทางการเงนิอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจาํ

หนวยงาน อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
๕. มีการนําขอมูลทางการเงนิไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
๖. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ 

ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกาหนด 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๒๕ 

๗. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓  คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการดําเนินการ 

  ๑  ขอ 
มีการดําเนินการ 
  ๒ หรือ ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

มีการดาํเนินการ 
๗ ขอ 

 



๒๖   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องคประกอบที่  ๓  สํานักงานสีเขียว 

ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

สถานท่ีทํางานที่มีการออกแบบและกอสรางของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ท่ีผูทํางานหรือผูประกอบอาชีพใชเปนที่ปฏิบัติงานดานเอกสาร 
ดานการประชุม และการจัดนิทรรศการ รวมไปถึงพื้นที่ใชประโยชนอื่นๆ ภายใน ไดแก พื้นที่
รับประทานอาหาร พื้นที่ประกอบอาหาร หองน้ํา ลานจอดรถ พื้นท่ีรองรับของเสีย ระบบบําบัดของ
เสีย 
นิยามศัพท   

          สํานักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึงสํานักงานและกิจกรรมตางๆ ภายในสํานักงานที่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยการใชทรัพยากรและพลังงานอยางรูคุณคา มีแนวทางใน
การจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงานที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและที่สําคัญจะตองปลอยกาซเรอืนกระจกออกมาในปริมาณต่ํา 

 

เกณฑมาตรฐาน 

๑ การกําหนดบริบทองคกรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดลอมในสํานักงาน 

๒ มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานดานสิ่งแวดลอม  
๓ การวิเคราะหและแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ 

๔ มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่เก่ียวของกับสํานักงาน 

๕ กําหนดแผนการฝกอบรม ดําเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการ
ฝกอบรม 

๖ มีการรณรงคสื่อสารและใหความรูตามท่ีกําหนด 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ   

๑ ขอ 

มีการดาํเนินการ  

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ  

๓ ขอ 

มีการดําเนินการ  

๔ – ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ  

๖ ขอ 

 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๒๗ 

องคประกอบที ่๔ ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบายแผนงานโครงสรางและการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษฟนฟูสืบสานเผยแพรวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนน
ของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 ๑. กําหนดผูรบัผิดชอบในการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 ๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓  คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการดําเนินการ 

  ๑  ขอ 
มีการดําเนินการ 

  ๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

  ๓ - ๔  ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕  ขอ 
มีการดาํเนินการ 

  ๖ ขอ 
 



๒๘   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องคประกอบที ่๕ ระบบบรหิารความเส่ียง 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

เพื่อใหหนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน 
ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูใน
ระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนา
และโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองตอ
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง
และทันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปน
สําคัญ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รบัผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

๒. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย ๓ ดาน 
ตามบริบทของหนวยงาน จากตัวอยางตอไปนี้ 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ

ใหบริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคณุภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ ๒ 

๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
๖. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปใชใน

การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 
หมายเหต ุ

คะแนนการประเมินจะเทากับ ๐ หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นในสถาบันในรอบปการ

ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๒๙ 

ภาพลักษณ หรือตอควานมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันใน

การควบคุม หรือจัดการความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐาน

ประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงท่ีมีผลประเมินเปนศูนย (๐) คะแนน เชน 

 ๑. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย 
บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยท่ีสถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณท่ี
เกิดขึ้นได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับ
เหตุการณดังกลาว 

 ๒. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัย
ตางๆ เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว Online เปนตน 

 ๓. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม
สามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓  คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

มีการดําเนินการ 
  ๑  ขอ 

มีการดําเนินการ 
  ๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
  ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดาํเนินการ 
๕ ขอ 

 
**หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (๐) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการประเมิน

เปนศนูย (๐)ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตนการไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมิน

ไดคะแนนเปนศูนย (๐) ไดแก 

 ๑. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับ
เพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตาม
แผน 

 ๒. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของ
สถาบัน 



๓๐   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องคประกอบที่ ๖ การพัฒนาสํานักสูสถาบันเรียนรู 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ ๓ กําหนดใหหนวยงานมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู โดยมีการ
รวบรวมองคความรูที่มีอยูในหนวยงานซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปน
ระบบ เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหหนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการใน
การบริหารจัดการความรูในหนวยงาน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การ
จัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน การ
สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในหนวยงานใหดียิ่งข้ึน 

 
นิยามศัพท 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จ 
หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ
ความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและ
ประสบการณ บันทกึเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใชประโยชน
ได 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผน                  
กลยุทธของสาํนัก 

๒. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ 

๓. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

๔. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ ทั้งท่ีมีอยูในตวับุคคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

๕. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา
ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓  คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการดําเนินการ 

  ๑  ขอ 
มีการดําเนินการ 

  ๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓  ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔  ขอ 
มีการดาํเนินการ 

๕  ขอ 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๓๑ 

องคประกอบที่ ๗ ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถาหนวยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่น 
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตาม
ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน     
มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยู
กับองคกรตลอดไป 

 
นิยามศัพท 

 จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีบุคลากรพึงปฏิบัติ เพื่อ
รักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช
กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดย
ตองยึดม่ันในหลักการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ๒) ซื่อสัตยสุจริตและ
รับผิดชอบ ๓) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ๔) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือก
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอ
นิสิต และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ ๑๐ ประการ คือ ๑) จรรยาบรรณตอตนเอง ๒) จรรยาบรรณ
ตอวิชาชีพ ๓) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน ๔) จรรยาบรรณตอหนวยงาน ๕) จรรยาบรรณตอ
ผูบังคับบัญชา ๖) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา ๗) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน ๘) จรรยาบรรณตอ
นิสิตและผูรับบริการ ๙) จรรยาบรรณตอประชาชน และ ๑๐) จรรยาบรรณตอสังคม 

 บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจําทั้งหมด ที่มีสัญญาจางกับหนวยงานทั้งป
การศึกษา และมีระยะเวลาการทางานไมต่ํากวา ๙ เดอืน 

 การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและในการปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับงาน เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
๒. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
๓. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกาํลงัใจใหบุคลากรสามารถทางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
๔. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 
๕. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคมุใหบุคลากร ถือปฏิบัติ 
๖. มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 

 



๓๒   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓  คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

มีการดําเนินการ 
  ๑  ขอ 

มีการดําเนินการ 
  ๒ 

มีการดําเนินการ 
๓ หรือ ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ หรือ ๖  ขอ 

มีการดาํเนินการ 
๗  ขอ 

 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๓๓ 

องคประกอบที ่๘ ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาระดับสํานัก 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งหนวยงาน
ตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน
ใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการสรางจิตสานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนใน
การพัฒนาคุณภาพของงานตามภารกิจ ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวา
หนวยงานสามารถสรางผลผลิตตามภารกิจที่มีคุณภาพ 

 
นิยามศัพท 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือให
ไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ อ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัย
นําเขา กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

รายงานการประเมินคุณภาพ หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีรวมผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน จากกรรมการประเมินฯ เรียบรอยแลวไวดวย 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ 
หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ
ความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและ
ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาํไปใชประโยชน
ได 

 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

๒. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

๓. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย ๑) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน กอนจัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ ๓) 



๓๔   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

๔. มีการนําผลการประกันคณุภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

๕. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง ๖ องคประกอบ
คุณภาพ 
 ๖. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใช บริการตามภารกิจ
ของหนวยงาน 

๗. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรยีนรูดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมรวมกัน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓  คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการดําเนินการ 

  ๑  ขอ 
มีการดําเนินการ 

  ๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ หรือ ๔ขอ 
มีการดําเนินการ 
๕ หรือ ๖  ขอ 

มีการดาํเนินการ 
๗  ขอ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษา 
สํานักงานอธิการบดี 

ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

     

ระบบการควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control) 

 ระบบตรวจสอบคุณภาพ 

(Quality Auditing) 

 ระบบประเมินคุณภาพ 

(Quality Assessment) 

     

พฒันาการควบคุมการ

ปฏิบัติงานใหเกิดคุณภาพ 

โดย 

- แตงตั้งคณะกรรมการ 

- กําหนด/ทบทวนนโยบาย 

- จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน 

- จัดทําคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

- กําหนดผูรับผิดชอบราย

องคประกอบ 

- กําหนดผูรับผิดชอบรายตัว

บงช้ี 

- สรางเครอืขายการแลกเปลี่ยน

เรียนรูการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

- สงเสริมการวิจัยดานการ

ประกันคุณภาพ/แนวปฏิบัติที่ดี

ดานการประกันคุณภาพ 

 จัดทําการตรวจสอบภายใน

เพื่อตรวจสอบคุณภาพ โดย 

- จัดทําแผนการตรวจสอบ

ภายในระดับสํานัก 

- ดําเนินการตรวจสอบตาม

แผน 

- สรุปผลการตรวจสอบ 

- ปรับปรุงตามผลการ

ตรวจสอบ 

 

 ประเมินคุณภาพของการ

ปฏิบัติงาน 

โดย 

- กําหนดแผนการประเมิน

คุณภาพภายในระดับสํานัก 

- แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ 

- จัดทําและวิพากษ SAR ระดับ

สํานัก 

- สง SAR เขาระบบ CHEQA 

Online 

- รับประเมินระดับสํานักตาม

แผน 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพ

สูสภามหาวิทยาลัย 

- ทบทวนผลการดําเนินงาน 

- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพหลัง

การประเมิน 

 

 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๓๗ 

ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

 

ท่ี ผูรับผิดชอบ ข้ันตอน หลักฐาน/เอกสาร 

1 คณะกรรมการบริหาร

สํานัก 

คณะกรรมการบริหารสํานัก คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2 คณะกรรมการบริหาร

สํานัก 

กําหนด/ทบทวนนโยบายดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

นโยบายดานการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

3 คณะกรรมการดานการ

ประกันคุณภาพ 

จัดทําปฏิทินการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปฏิทินการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

4 กําหนดเกณฑ/ตัวบงช้ี กรอบการประเมินคุณภาพภายใน 

5 คณะกรรมการบริหาร

สํานัก 

คณะกรรมการบริหารสํานัก รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสํานัก 

6 คณะกรรมการดานการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ

การศกึษาดานการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

7 มอบหมายผูดูแลรายองคประกอบและ

รายตัวบงช้ี 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

8 จัดทาํโครงการใหความรูดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน 

9 สรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู

การประกันคุณภาพการศึกษา 

เครือขายดานการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

10 สงเสริมการวิจัยดานการประกัน

คุณภาพ/แนวปฎิบัติท่ีดีดานการประกัน

คุณภาพ 

งานวิจัย/แนวปฏิบัติท่ีดีดานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 



๓๘   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 

 

ท่ี ผูรับผิดชอบ ข้ันตอน หลักฐาน/เอกสาร 

1 คณะกรรมการดานการ

ประกันคุณภาพ 

จัดทําแผนการตรวจสอบภายในระดับ

สํานัก 

แผนการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

2 ดําเนินการตรวจสอบตามแผน ผลการติดตามตรวจสอบ 

3 สรุปผลการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ 

4 ปรับปรุงตามผลการตรวจสอบ รายงานการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๓๙ 

ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

 

ท่ี ผูรับผิดชอบ ข้ันตอน หลักฐาน/เอกสาร 

1 คณะกรรมการดานการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

กําหนดแผนการประเมินคณุภาพภายใน

ระดับสํานัก 

แผนประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

2 คณะกรรมการดานการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับสํานัก 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมิน

ระดับสํานัก 

3 สํานัก จัดทําและวิพากษ SAR ระดับสํานัก SAR สํานัก 

4 คณะกรรมการดานการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

สง SAR เขาระบบ CHEQA Online ระบบ CHEQA Online 

5 คณะกรรมการผูประเมิน

ระดับสํานัก 

ประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับ

สํานัก 

รายงานผลการประเมินระดับสํานัก 

6 คณะกรรมการดานการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน - ระบบ CHEQA Online 

- รายงานผลการประเนินระดับสํานัก 

7 สภามหาวิทยาลัย พิจารณาผลการประเมินคณุภาพและให

ขอเสนอแนะ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

8 ทุกฝาย ทบทวนผลการดําเนินงาน รายงานการประชมุ 

9 ทุกฝาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพหลังการ

ประเมิน 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) 

10 ทุกฝาย นําแผนสูการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ 

11 ทุกฝาย ติดตามการดําเนินงานตามแผน รายงานผลการติดตาม 

 

 
 
 
 



๔๐   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปฏิทินการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปการศึกษา ๒๕๖๒) 

ระยะเวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ส.ค. - ก.ย. ๖๒ ๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

    การศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี  

๒. ทบทวนแผนกลยุทธ/ทบทวนตัวบงช้ี/ปฏิทินการดําเนินงาน  

- คณะทํางานดานประกัน

คุณภาพ 

 - คณะกรรมการบริหาร

สํานักงานอธิการบดี ก.บ. 

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

คุณภาพ 

 - คณะกรรมการบริหาร

สํานักงานอธิการบดี ก.บ. 

ม.ค. – มิ.ย. ๖๓ ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่รับผิดชอบ คณะกรรมการตามคําสั่งที่

รับผิดชอบตัวบงช้ี 

มี.ค. ๖๒ กํากับติดตาม การดําเนินการดานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน

ตามตัวบงช้ี 

- คณะทํางานดานประกัน

คุณภาพ 

- คณะกรรมการบริหาร

สํานักงานอธิการบดี ก.บ. 

มิ.ย. ๖๓ ๑. จัดสงขอมูลดานการประกันคุณภาพตามตัวบงช้ีท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการตามคําสั่งท่ี

รับผิดชอบตัวบงช้ี 

๒. ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  รวบรวมและกรอกขอมูล 

    ในระบบการประกันคุณภาพ รองรับการตรวจประเมินของ 

    คณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะทํางานดานประกัน

คุณภาพ 

 - คณะกรรมการบริหาร

สํานักงานอธิการบดี ก.บ. 

ก.ค. ๖๓ ๑.จัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง  

๒. ตรวจรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน 

- คณะทํางานดานประกัน

คุณภาพ 

 

หมายเหตุ – กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม หรือเปนไปตามมติคณะกรรมการท่ีกําหนด 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๔๑ 

 
 
 
 

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ที ่๐๔๒๖ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ กํากับ ตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูล ดานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจําป ๒๕๖๒ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ กํากับ ตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูล ดานการ

ประกันคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจําป ๒๕๖๒ คําสั่งท่ี 
๐๒๗๔ / ๒๕๖๒ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
องคประกอบ โดยสภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบใหมีการปรับเปลี่ยน ในการประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดานการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี เปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ อธิการบดีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงใหยกเลิกคําสั่งที่ ๐๒๗๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ 
กํากับ ติดตามและจัดเก็บขอมูล การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจําป ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงแตงตั้งคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ กํากับ ตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูล ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจําป ๒๕๖๒ ดังรายชื่อตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 ๑. อาจารย ดร.เจษฎา   ชาตรี  รองอธิการบดี 
 ๒. อาจารย ดร.วิมล   หลักรัตน รองอธิการบดี 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ ทองพันชั่ง ผูชวยอธิการบดี 
หนาที่  ใหคําปรึกษา แนะนํา แกคณะกรรมการฝายตางๆ 
 

๒. คณะกรรมการอํานวยการ 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาสนะ   เชิดช ู  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบุญชู    นามบุรี  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุภาพร    ชัยชนะธรรม กรรมการ 
 ๔. นางเพ็ญพักตร   สุมณฑา  กรรมการ 
 ๕. นางประณีตศิลป   โตมร  กรรมการ 
 ๖. นางสาวศรีสุดา   จันทร  กรรมการ 

๗. นายจรัส    โนนกอง           กรรมการและเลขาฯ 

 ๘. นางสาวกมลมาศ   เอ้ียวถาวร กรรมการและผูชวยฯ 
  



๔๒   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หนาที่ ๑. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาดําเนินงานเก่ียวกับการประกันคณุภาพการศกึษาตามตัวบงชี้ทุกตัว 

 ๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เก่ียวกับมาตรฐานใน
การประกันคุณภาพการศึกษาและใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

 ๓. สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและการประเมิน
ตนเองโดยถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ งของกระบวนการบริหารซึ่ ง เปน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

 ๔. กํากับ ติดตามและใหความเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๕. รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักงานอธิการบดี 
ตอมหาวิทยาลัยฯ ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

๓. คณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาสนะ เชิดชู  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบุญชู   นามบุร ี  รองกรรมการ 
 ๓. นายจรัส   โนนกอง  กรรมการ 
 ๔. นางสุภาพร   ชัยชนะธรรม กรรมการ 
 ๕. นางเพ็ญพักตร  สุมณฑา  กรรมการ 
 ๖. นางประณีตศิลป  โตมร  กรรมการ 
 ๗. นางสาวศรีสุดา  จันทร  กรรมการ 
 ๘. นางอัญชลี   สุวัฒโนดม กรรมการ 
 ๙. นางสาวกมลมาศ  เอ้ียวถาวร       กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางสุพรรษา  แสงตา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑๑. นางสาวภิญญภัทฎ  ใสกระจาง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาที่ ประสานงาน ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของในแตละตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยแบงคณะกรรมการดําเนินงานออกตามรายตัวบงชี้ ดังตอไปนี้  
 
 

 
 

ตัวบงชี้
ที่  

ชื่อตัวบงช้ี ผูกํากับติดตาม ผูจัดเก็บขอมูล 

๑ กระบวนการพัฒนา
แผน 

นา งสุ ภา พ ร  ชั ย ช น ะ
ธรรม 

นางสาวธัญชนก สีหะวงษ                  กรรมการ 
นางสาวชอลัดดา   สินธุเดช                 กรรมการ 
นางสาวทนัชดา นิธิเพ็งแจม               กรรมการ 
นางสาวพลอยไพลิน  แสงสวาง               กรรมการ 
นางขวัญตา  พงษธนู                            กรรมการ 
นางสาวธนพร   ชื้อชวาลกุล   กรรมการและ
เลขานุการ 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๔๓ 

นางสาวบุณฑริการ  บุญกัณหา  กรรมการและผูชวยฯ 

๒ ระบบกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

นางประณีตศิลป   โตมร นางดวงดาว สุขศร ี                  กรรมการ 
นางสาวสุคนธทิพย  สัมทาน                    กรรมการ 
นายณัฐวิทย  จันทรหอม                  กรรมการ 
นางสาวปทมาวด ี   จันทะแจม               กรรมการ 
นายอรรณพ  สังฆพรหม                                 กรรมการ 
นางสาวชนาภัค มุลกะกุล                   กรรมการ 
นางสาวสุพัตรา ราศรี                       กรรมการ 
นางสถณิรตรา โนนกอง                  กรรมการ 
นางสาวรัชฎาพร  จันทศรี                     กรรมการ 
นางสาวณัทวด ี ประมังคะตา              กรรมการ 
นางวรรณวิสา ศรีละพันธ                 กรรมการ 
นางสาวพัทธธีรา  เสารชัย          กรรมการแลเลขานุการ 

๓ สํานักงานสีเขียว  
(Green Office) 

นายบุญชู  นามบุรี นายบุญชู   นามบุรี                   ประธานกรรมการ 
นายจรัส     โนนกอง                        รองประธาน 
นางสุภาพร    ชัยชนะธรรม                   กรรมการ 
นางเพ็ญพักตร    สุมณฑา                     กรรมการ 
นางสาวณัฐนรี    กิ่งเกษ                       กรรมการ 
นางสาวบุณฑริการ    บุญกันหา              กรรมการ 
นางประณีตศิลป    โตมร                      กรรมการ 
นางอัญชลี    สุวัฒโนดม                       กรรมการ 
นางสาวศรีสุดา    จันทร                       กรรมการ 
นายนฤชา    สมาน                             กรรมการ 
นายกิติศักดิ์   สิงหคะเนย                     กรรมการ 
นางสุภัทตรา    ออนศรี                        กรรมการ 
นางสาวณัจยา    บูรณะ       กรรมการและเลขานุการ 

๔ ระบบกลไกทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- ผูชวยศาสตราจารย            
ดร.อาสนะ  เชิดช ู
- ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.พงษศักด์ิ  ทองพันชั่ง 
- ผูชวยศาสตราจารย    
ดร.เตชิต  ศิรวงศเดชา 

นายพัฒนากร  เขตนิมิต                   กรรมการ 
นางศิริวรรณ หัตถนา                  กรรมการ 
นางสาวบุณฑริการ   บุญกัณหา               กรรมการ 
นางสาวณัฐฐาพร   คณิตวงศวิวัฒน           กรรมการ  
กรรมการนางสาวณัจยา  บูรณะ             กรรมการ      
นายจรัส   โนนกอง           กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลมาศ  เอี้ยวถาวร    กรรมการและผูชวยฯ 
นางสาวภิญญภัทฎ  ใสกระจาง  กรรมการและผูชวยฯ 

๕ ระบบบริหารความ
เส่ียง 

- ผูชวยศาสตราจารย            
ดร.อาสนะ  เชิดช ู
- ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.พงษศักด์ิ  ทองพันชั่ง 
- ผูชวยศาสตราจารย    
ดร.เตชิต  ศิรวงศเดชา 

นางสาวศรีสุดา จันทร                      กรรมการ 
นางสาวรัชฎาพร จันทศรี                  กรรมการ 
นางสาวธัญชนก สีหะวงษ                  กรรมการ 
นางสาวจิตโสตถิสุดา  กฤษณสุวรรณ         กรรมการ 
นางสาวเจริญศร ี  ธรรมนิยม                  กรรมการ 
นางสาวสลุัดดา พุฒพิมาย                 กรรมการ 
นางสาวลัดดาวัลย  สมจิตร                    กรรมการ 
นางสาวณัฐนรี ก่ิงเกษ                     กรรมการ 
นายสาคร   ผมพันธ                             กรรมการ 



๔๔   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายอภิชาต   มุกดามวง                        กรรมการ 
นายจรัส   โนนกอง           กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลมาศ  เอี้ยวถาวร  กรรมการและผูชวยฯ 
นางสาวภิญญภัทฎ  ใสกระจาง  กรรมการและผูชวยฯ 

๖ การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันการเรียนรู 

- ผูชวยศาสตราจารย            
ดร.อาสนะ  เชิดช ู
- ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.พงษศักด์ิ  ทองพันชั่ง 
- ผูชวยศาสตราจารย    
ดร.เตชิต  ศิรวงศเดชา 

นางสาวสุปราณี   สมคะเน                  กรรมการ 
นายสาคร     ผมพันธ                           กรรมการ 
นางสาวศรีสุดา จันทร                  กรรมการ 
นางประณีตศิลป  โตมร                     กรรมการ 
นางชุดาลักษณ    กิติราช                  กรรมการ 
นางสาวทนัชดา นิธิเพ็งแจม                กรรมการ 
นายจรัส    โนนกอง          กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลมาศ  เอี้ยวถาวร    กรรมการและผูชวยฯ 
นางสุพรรษา แสงตา       กรรมการและผูชวยฯ 

๗ ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรสายสนบัสนุน 

นายจรัส       โนนกอง
  

นางชุดาลักษณ กิติราช                    กรรมการ 
นางสาวแพรวา เจริญทรัพย               กรรมการ 
นางสาวพรทิพย รัตนวงษ                  กรรมการ 
นายอภิชาต  เพ็งตา                             กรรมการ 
นางสาวกนกวรรณ   ศรีแฉลม                 กรรมการ 
นางสาววนิดา วรรณทวี       กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเจริญศรี ธรรมนิยม       กรรมการและผูชวย
ฯ 

๘ ระบบกํากบัการ
ประกันคุณภาพ
การศกึษา 

- ผูชวยศาสตราจารย            
ดร.อาสนะ  เชิดช ู
- ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.พงษศักด์ิ  ทองพันชั่ง 
- ผูชวยศาสตราจารย    
ดร.เตชิต  ศิรวงศเดชา 

นายบุญชู    นามบุรี              รองประธาน 
นางสุภาพร  ชัยชนะธรรม                  กรรมการ 
นางเพ็ญพักตร สุมณฑา              กรรมการ 
นางประณีตศิลป   โตมร                 กรรมการ 
นางสาวศรีสุดา จันทร              กรรมการ 
นายจรัส   โนนกอง           กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลมาศ เอี้ยวถาวร     กรรมการและผูชวยฯ 
นางสาวภิญญภัทฎ  ใสกระจาง  กรรมการและผูชวยฯ 
นางสาวณัจยา บูรณะ    กรรมการและผูชวยฯ 
นางสุพรรษา แสงตา    กรรมการและผูชวยฯ 

 
หนาที่  
๑. วิเคราะหภารกิจตามตัวบงชี้ และวางแผนประสานการทํางานกับผูท่ีเกี่ยวของ 
๒. วางแผนการจัดเก็บขอมูลในองคประกอบและตวับงชี้ท่ีไดรับ 
๓. เตรียมรายงานขอมูลตอกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
๔. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการอํานวยการ เสนอปญหา เพื่อพิจารณาหาทาง

แกไขปญหา 
๕. จัดประชุมปรึกษาหารือกันในคณะทํางานอยางสม่ําเสมอ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ใหคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงต้ังดังกลาว ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบและเสียสละ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชน



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๔๕ 

สูงสุดแกทางราชการ หากเกิดปญหาอุปสรรคใด ๆ ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาสั่ง
การตอไป 

  สั่ง ณ วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                    
 
 
      (รองศาสตราจารย ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร) 
                 รักษาราชการแทน 
              อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒     ๔๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘   คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 


