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  คำนำ

 นิสิต นักศึกษา ใน ฐานะ ผู รับบริการ และ เปน ผลผลิต ที่ สำคัญ ของ สถาบัน อุดมศึกษา    และ เปน 

ผูมีสวน ได สวน เสีย โดย ตรง ของ สถาบัน อุดมศึกษา  นับเปน พลัง สำคัญ ใน การ ผลักดัน ให งานประ กัน คุณภาพ 

การ ศึกษา มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มากขึ้น    จึง ควร เขามา มี บทบาท ใน การ เปน สวน สนับสนุน และ สงเสริม 

ใหการ ดำเนินงาน ดานประ กัน คุณภาพ การ ศึกษา ของ สถาบัน เปนไป อยาง มี ประสิทธิภาพ   สำนักงาน คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา จึง ได มี นโยบาย ให สถาบัน อุดมศึกษา มี การ ถายทอด องคความรู เกี่ยวกับ การประ กัน คุณภาพ

 การ ศึกษา ให กับ นิสิต นักศึกษา และ ได กำหนด เปน ตัวบงชี้ หนึ่ง ใน องคประกอบ คุณภาพ ดาน ระบบ และ กลไก 

การประ กัน คุณภาพ   เพื่อ ให นิสิต นักศึกษา มีความรู   ความ เขา ใจ เรื่อง คุณภาพ   มี ทักษะ และ มี สวนรวม 

ใน การ สงเสริม การประ กัน คุณภาพ ของ สถาบัน ให เขม แข็ง  ตลอดจนมุ งหวัง ให นิสิต นักศึกษา นำ กลไก

 การประ กัน คุณภาพ ไปใช ใน ทุก กิจกรรม หรือ โครงการ ของ นิสิต นักศึกษา

   สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได จัดทำ  “ หลักสูตร ฝกอบรม นิสิต นักศึกษา เพื่อ สงเสริม 

สนับสนุน การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษาภาย ใน สถาบัน อุดมศึกษา”   ขึ้น เพื่อ ให สถาบัน อุดมศึกษา ใช เปน แนว ทาง

การ ฝกอบรม นิสิต นักศึกษา ให ตระหนัก และ ให ความ สำคัญ ใน ความ รูเรื่อง คุณภาพ และ เปน สวนหนึ่ง ใน การ 

สงเสริม คุณภาพ ของ สถาบัน   มี ทักษะ ใน การ ดำเนินงานประ กัน คุณภาพ และ การ สราง เครือขาย การ พัฒนา 

คุณภาพภาย ใน สถาบัน และ ระหวาง สถาบัน ใน กลุม นิสิต นักศึกษา  เนื้อหา สาระ ใน หลักสูตร ฝกอบรม ดังกลาว  

มุงเนน การ เปดโอกาส ให นิสิต นักศึกษา ได แลกเปลี่ยน เรียนรู และ ศึกษา ดูงาน การประ กัน คุณภาพ ของ สถาบัน 

อุดมศึกษา  คณะ วิชา ตางๆ    และ สโมสร นิสิต นักศึกษา ทั้ง ใน และ ตาง สถาบัน เพื่อ สราง โลก ทัศน ที่ กวางไกล  รวม 

ทั้ง การ ระดม ความ คิดเห็น เกี่ยวกับ แนว ทางการ สราง เครือขาย ความ รวมมือ ระหวาง นิสิต นัก ศึกษาภาย ใน สถาบัน 

และ ระหวาง สถาบนั  เพือ่ สงเสรมิ และ สนบัสนนุ ใหการ ดำเนนิงานประ กัน คุณภาพ การ ศึกษาภาย ใน มี ความ เขม แขง็ 

และ ยั่งยืน

   สำนักงาน คณะ การม การ การ อุดมศึกษา หวัง เปน อยางยิ่ง วา “ หลักสูตร ฝกอบรม นิสิต นักศึกษา 

เพื่อ สงเสริม สนับสนุน การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษาภาย ใน สถาบัน อุดมศึกษา”   เลม นี้  จะ เปน ประโยชน ตอ 

นิสิต นักศึกษา    และ สถาบัน อุดมศึกษา ใน การ พัฒนา คุณภาพ และ มาตรฐาน การ ศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ตอไป

 ใน อนาคต
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หลักสูตร ฝกอบรม นิสิต นักศึกษา เพื่อ สงเสริม สนับสนุน 
การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน สถาบัน อุดมศึกษา

  

 หลักการ และ เหตุผล 

 ดวย สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา มี นโยบาย สงเสริม สนับสนุน ให นิสิตนักศึกษา เขามา 

มี สวนรวม ใน การ ดำเนินงาน ดาน ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน สถาบัน อุดมศึกษา ใน ฐานะ ที่ เปนผูมีสวน ได 

สวน เสีย โดย ตรง  เพื่อให เปน พลัง สำคัญ ใน การ ผลักดัน งาน ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ให มี ประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผล มากขึ้น   โดย การ กำหนด ให มี ตัวบงชี้ เรื่อง การ มี ระบบ และ กลไก การ ให ความรู และ ทักษะ ดาน การ 

ประกัน คุณภาพ แก นักศึกษา เสริมสราง ความ รูความ เขาใจ แก นิสิต นักศึกษา และ มุงหวัง ให สถาบัน อุดมศึกษา 

มี การ ดำเนินการ ถายทอด องคความรู ใน ระบบ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ของ สถาบัน  เพื่อให นิสิต นักศึกษา ได 

มีความรู ความ เขาใจ มี ทักษะ และ มี สวนรวม ใน การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา เพ่ือ สงเสริม การ ประกัน คุณภาพ ของ 

สถาบัน ให เขม เข็ง รวมท้ัง จัด ระบบ ให ทุก กิจกรรม หรือ โครงการ ของ นักศึกษา มี การ ประกัน คุณภาพ ทุก กิจกรรม หรือ

โครงการ

 สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได พัฒนา คูมือ การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายในสถาน-

ศึกษา ระดับ อุดมศึกษา เพื่อให สถาบัน อุดมศึกษา ใช เปน แนวทาง ปฏิบัติ ใน การ พัฒนา คุณภาพ การ จัดการ ศึกษา

 ได อยาง ชัดเจน และ ตอเน่ือง  โดย พัฒนา ตัวบงช้ี และ เกณฑ การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน ข้ึน ภายใต หลักการ 

ให มี ความ ครอบคลุม ทุก องคประกอบ คุณภาพ ตาม กฎกระทรวง วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และ วิธีการ ประกัน 

คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน สถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2546 รวมท้ัง สอดคลอง ไป ใน ทิศ ทางเดียว กับ การ 

ประเมนิ คุณ ภาพภายนอก ของ สำนกังาน รับรอง มาตรฐาน และ ประเมนิ คุณภาพ การ ศึกษา (สมศ.) ภายใต หลกัการ 

ไม ให เปนภาระ ซ้ำซอน ใน การ ปฏิบัติ งาน แก สถาบัน อุดมศึกษา  

 สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา จึง ได จัดทำ “หลักสูตร ฝกอบรม นิสิต นักศึกษาเพื่อ สงเสริม

 สนับสนุน การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน สถาบัน อุดมศึกษา” เพื ่อ ใช เปนแนว ทางใน การ ฝกอบรม

 นิสิต นักศึกษา ให มีความรู ความ เขาใจ เกี่ยวกับ การ ประกัน คุณภาพการ ศึกษา  โดย เนื้อหา หลักสูตร มุงเนน

 ให นิสิต นักศึกษา มีความรู ความ เขาใจ เกี่ยวกับ คุณภาพ ระบบ และ กลไก การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน 

บทบาท ของ นิสิต นักศึกษา ใน การ สงเสริม สนับสนุน การ ดำเนินการ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา และ การ สราง 

เครือขาย การ พัฒนา คุณภาพ ระหวาง สถาบัน เพื่อ สงเสริม สนับสนุน การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน สถาบัน 

อุดมศึกษา

 วัตถุ ประสงค ของ หลักสูตร

 1. เพื่อให นิสิต นักศึกษา ตระหนัก และ ให ความ สำคัญ ใน ความ รูเรื ่อง คุณภาพ และ เปนสวนหนึ่ง

ใน การ สงเสริม คุณภาพ ของ สถาบัน



หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา2

 2. เพื่อให ความรู เกี่ยวกับ ระบบ และ กลไก ประกัน คุณภาพ  รวมทั้ง บทบาท ของ นิสิตนักศึกษา

 ใน การ สงเสริม สนับสนุน การ ดำเนินการ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา

 3. เพื่อให นิสิต นักศึกษา มี ทักษะ ใน การ ดำเนินงาน ประกัน คุณภาพ

 4. เพื่อให ความรู และ แนว ทางใน การ สราง เครือขาย การ พัฒนา คุณภาพ ภายใน สถาบัน และระหวาง 

สถาบัน ใน กลุม นิสิต นักศึกษา

 คุณสมบัติ ของ ผู เขา รับ การ อบรม

 1. เปน ประธาน นิสิต นักศึกษา ใน องคการ สภา สโมสร ชมรม หรือ ที่ เรียก อยาง อื่นที่ จัด ตั้งขึ้น เพื่อ 

ดำเนิน กิจกรรม นิสิต นักศึกษา  หรือ

 2. เปน นิสิต นักศึกษา ของ สถาบัน อุดมศึกษา

 เกณฑ การ ประเมิน ผู เขา รับ การ อบรม

 1.  ผู ที่ ผาน การ ฝกอบรม จะ ตอง มี เวลา เขา รับ การ ฝกอบรม ตาม หลักสูตร ครบ เต็มเวลา ที่ กำหนด

 2.  มี การ แสดงออก ถึง ความ สนใจ  ความ เอาใจใส และ มี สวนรวม ใน กิจกรรม อยางสรางสรรค  

 3.  มี การ ทำ กรณีศึกษา และ นำเสนอ ผลงาน โครงการ/กิจกรรม นิสิต นักศึกษา ท่ี แสดงถึง การนำ ความรู 

ทาง ดาน การ ประกัน คุณภาพ ตาม วงจร PDCA มา ใช

 หลักสูตร  เปน หลักสูตร ฝกอบรม  ประกอบดวย การ บรรยาย  แบงกลุม อภิปราย  ศึกษา ดูงาน และ 

กิจกรรม นันทนาการ   โดย มี หัวขอ การ บรรยาย และ แบงกลุม อภิปราย ดังนี้

 1. คุณภาพ และ การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา

 2. บทบาท ของ นิสิต นักศึกษา กับ การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา

 3. การ ใช แนวคิด การ ประกัน คุณภาพ ใน การ พัฒนา ทักษะ ตน เอง สู บัณฑิต ที่ พึงประสงค

 4. การ สราง เครือขาย ความ รวมมือ เพื่อ สงเสริม สนับสนุน การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา

 สำหรับ การ เยี่ยมชม ดูงาน  จะ จัดให นิสิต นักศึกษา เยี่ยมชม ดูงาน การ ประกัน คุณภาพ ของ สถาบัน 

อุดมศึกษา และ หรือ คณะ วิชา ตางๆ  และ องคการ สภา สโมสร ชมรม หรือ ที่ เรียก อยาง อื่น ที่ จัด ตั้งขึ้น เพื่อ ดำเนิน 

กิจกรรม นิสิต นักศึกษา ทั้ง ใน และ ตาง สถาบัน อุดมศึกษา

 หนวยงาน ที่ รับผิดชอบ
 สถาบัน อุดมศึกษา
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บท ที่  1 

 การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษา
   

  1 .   ความ จำ เปนของ การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษา

    ภารกิจ หลัก ที่ สถาบัน อุดมศึกษา ไทย จะ ตอง ปฏิบัติ มี  4   ประการ  คือ  การ จัดการเรียนการ สอน

การ วิจัย  การ ใหบริการ ทางวิชาการ แก สังคม  และ การ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม  การ ดำ เนิน การ ตาม ภารกิจ 

ทั้ง  4   ประการ ดังกลาว จำ เปน ตอง ประ กัน ได วา มี คุณภาพ  สอดคลองกับ การ พัฒนา ประ เทศ ทั้ง ระยะสั้น และ

 ระยะยาว      ประกอบ กับ ใน ปจจุบัน มี ปจจัย ภายนอก และ ภาย ในประ เทศ หลาย ประการ ที่ ทำ ใหการ ประ กัน คุณภาพ

 การ ศึกษา ใน ระดับ อุดมศึกษา เปน สิ่ง จำ เปน ปจจัย ดังกลาว ประกอบดวย

    1 )   คุณภาพ ของ สถาบัน อุดมศึกษา และ คุณภาพ บัณฑิต    มี แนว โนม ท่ี จะ มี ความ แตกตาง กัน มากข้ึน    ท้ังน้ี 

เนื่องจาก มี สถาบัน อุดมศึกษา จัด ตั้งขึ้น ใหม จำนวน มาก

    2 )   การ แขงขัน กัน ทั้ง ใน เชิง คุณภาพ ของ การ จัดการ ศึกษา และ คุณภาพ ของ บัณฑิตมี มากขึ้น ใน วงการ 

อุดมศึกษา ทั้งภาย ในประ เทศ และ ระหวางประ เทศ                                              

    3 )   สถาบัน อุดมศึกษา มี ความ จำ เปน ที่ จะ ตอง พัฒนา องคความรู ให เปน สากล  เพื่อ ให ไดรับ การ ยอมรับ 

จาก นานาชาติ ใน การ สราง ความ รวมมือ ตางๆ   ตลอดจน เพื่อ พัฒนาประ เทศ

    4 )   ส ถาบันอ ุ ดม ศึกษาม ีค วามจ ำเ ปนท ี ่จ ะต องส รางค วามม ั ่นใ จใ หแ กส ัง คมว าส า มา รถผ ลิ ตบ ั ณ ฑิต

ท ี่ม ีค ุ ณ ภาพแ ขง ขันไ ดใ นร ะ ดับส า กล

   5 )   ส ถ าบันอุ ดม ศึกษา มี หนา ที ่ ที ่ จะ ต องให ข อ มูลสา ธารณะ (p u b l i c   i n f o r m a t i o n )   ท ี ่เป นประโย ชนต อ

นั ก ศึกษา ผู จ าง งาน ผู  ปกครอง รั ฐบาล แล ะปร ะ ชา ชนทั ่ว ไป 

  6 )   ส ั ง คมตอ ง การระบ บ อุด ม ศึกษา ที่ มีค วา มโปร ง ใส  (tr a n s p a r e n c y )     แ ล ะ มีค วา ม รับ ผิด ชอบซึ่ ง

ตรว จ สอบได  (ac c o u n t a b i l i t y ) 

    7 )  พ ร ะ ร าชบ ัญญ ั ติ การศ ึกษ า แหง ชาติ พ.ศ.  2 54 2   แ ก  ไ ขเพ ิ่ ม เติม  (ฉบั บ ที่  2) พ . ศ .  2 54 5 ม ี ก า รก ำ หน ด 

ใหส ถาน ศึกษา ทุกแ หง จัดร ะบบ การป ระ กันค ุ ณภ าพ ภายใน ร วมถ ึงใ หม ีสำ นั ก งาน รับร อง มาตร ฐาน และป ระ เมิน

 คุณภ าพ การศ ึกษ า ทำ หน า ที่ป ระ เมิน คุณภ าพ สถาน ศึกษา จากภ ายน อก

 2. ค ว า ม สัมพ ันธเชื่ อม โยงร ะหว าง มาตร ฐาน การศ ึกษ ากั บก ารป ระ กันค ุ ณภ าพ

  คณะ ร ั ฐมน ตรี ไดให คว ามเ ห็นช อบ มาตรฐ าน การศึ กษา ของ ชา ติ  เ มื่อ วัน ที ่ 2 6 ตุ ล า ค ม 2547

 เ พ ื ่ อ เปนข อ กำ หน ดเกี่ย ว กับ คุณลั กษณะ คุณภา พ ที่พึ งปร ะ สงค และ มา ตรฐ าน ที่ต อ งก ารใหเก ิดข ึ ้น ในสถา น

ศ ึกษา ทุก แห ง  และเพ ื ่อ ใชเป นห ลัก ใน การ เท ียบ เคียง สำหรั บ การส งเส ริม และ กำ กับ ดูแล กา รตร วจส อบ

 การปร ะ เมินผ ล และ กา รปร ะ กันคุ ณภา พ ทางกา ร ศึกษา ตอม า ในเดื อน สิงหา คม ป 25 49  ก ร ะ ท ร วง ศึกษา ธิ การ

 ไดปร ะกา ศ มาตรฐ าน การอุ ดมศ ึกษา เพื่อ ใชเป  นก รอบใ น การ พั ฒ นา   โดยม ี สาร ะส ำคัญ ที่คร อบค ลุม เปาห มาย 

และหล ักก าร ของกา รจั ดกา ร ศึกษา ระดับ อุดมศ ึกษา ของไท ยแล ะ คำ นึง ถึงคว ามห ลากห ลาย ของ กล ุ ม หรือป ระเภท

 ขอ งสถ าบั น อุดมศ ึกษา เพื่อ ใหทุ กสถ าบั นสา มาร ถ นำไปใ ช กำ หนด พันธก ิจ และ มา ตรฐ าน ของกา รปฏ ิบั ติ งานได 
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  นอก จ า ก มาตรฐ าน การอุ ดมศ ึกษา แลว  คณะ กร รม การ การอุ ดมศ ึกษา ยังได จั ด ทำเกณฑ มาตรฐ าน 

อื่นๆ อา ท ิ   เกณฑ มาตรฐ าน หลักส ูตร ระดับ อุดมศ ึกษา เกณฑ มาตรฐ าน กิจกา ร นักศึ กษา หลัก เ ก ณฑ การ ขอ เป ด

แ ละ ดำ เนิ นก ารหล ักส ูตร ระดับ ปริญญ า ในระบ บก ารศึ กษา ทางไก ล ก รอบม าตรฐ าน คุณวุ ฒิ เปนต น ทั้งน ี ้ 

เพื ่อ สงเส ริม ใหสถ าบั น อุดมศ ึกษา ไดพั ฒ นา วิชาก าร และวิ ชาช ีพ รวมทั ้ งก ารพั ฒ นา คุณภา พ และ ยก ระด ับ

 มาตรฐ าน ใน การ จั ดกา ร ศึกษา ระดับ อุดมศ ึกษาให มี ควา มท ัด เทียม กันแล ะพั ฒ นา สูคว ามเ ปนส า กล  

  เพ ื ่ อ ใหกา ร จัดกา ร ศึกษา ทุกระ ดับ และทุ กปร ะเภท ม ี คุณ ภา พ และได  มา ตร ฐาน ตามที ่ระ บุข างต น

พระรา ชบั ญญั ติ การศึ กษา แหงช า ติฯ ในหมว ด  6 จึง ไ ด  กำ หนด ให มี ระบ บก ารปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา

 ซึ่งป ระกอ บ ดวย ระบบก ารปร ะ กันคุ ณภา พ ภายใน และ ระ บ บก ารปร ะ กันคุ ณภา พภา ย นอก ความเ ชื่อ ม โยงระ หว าง

 มาตรฐ าน การศึ กษา   หลักเ ก ณฑ ที่เก ี่ย ว ของ และกา รปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา สา มาร ถ แสดงใ น แผน ภา พ ที่ 1 

แ ผ น ภ า พ ที่ 1    คว า ม เ ชื่อ ม โยงระ หว าง มาตรฐ าน การศึ กษา  หลักเ ก ณฑ ที่เก ี ่ย ว ของ และ ก า ร ป ร ะ กันคุ ณภา พ 

                    ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

     การศึ กษา 

  3 .  ก า ร ป ร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ภายใน

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของคนไทย

ที่พึงประสงคทั้งในฐานะ

พลเมืองและพลโลก

มาตรฐานที่ 3

แนวการสรางสังคมแหง

การเรียนรู/สังคมแหงความรู

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินภายนอก

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรูและสังคมแหง

การเรียนรู

หลักเกณฑกำกับ

มาตรฐานรวมถึง

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิฯลฯ

มาตรฐานที่ 2

แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา
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   พระ ร า ชบั ญญั ติ การศึ กษา แหงช า ติ พ.ศ.  25 42   แ ก  ไ ข เพิ ่ม เติม  (ฉบับ ท ี ่ 2 ) พ . ศ .  25 45 ร ะ บ ุ ไ วว า

กา ร ประกันคุ ณภา พ ภายใน จะด ำเ นิ นก ารโด ยบุ ค ลา กร ของสถ านศ ึกษา รวมก ับ หนวย งาน ตนสั ง กัด ที่ มี หน า ที่ 

กำ กับ ดูแลส ถา นศ ึกษา  สำน ั ก งาน คณะ กร รม การ การอุ ดมศ ึกษา (สกอ. )  จึง ม ี หน า ที่ร วมก ับ สถานศ ึกษา

 ใน การ จั ดให  มี ระบ บก ารปร ะ กันคุ ณภา พ ภายใน เพ ื ่อ สงเส ริม สนับส นุน และ ยก ระด ับ คุณภา พ ของสถ าบั น

 อดุมศ กึษา ของร ัฐแล ะ เอ ก ชน   การป ร ะ กันค ุณภา พ ภายในเป นก า รส ราง ระบบแ ละกล ไกใ นก าร คว บค ุม ตรวจส อบ

และปร ะเมิ นก าร ดำ เนิ นง าน ขอ งสถ านศ ึกษา ใหเป นไ ป ตาม นโยบาย  เปาหมาย และระ ดับ คุณภา พ ตาม มา ตรฐ าน

 ที ่ กำ หนด โดยสถ านศ ึกษา และหร ือห นวย งาน ตนสั ง กัด โดยให ถ ื อว ากา ร ประกันคุ ณภา พ ภายในเป น

ส วนห นึ่ง ของ กร ะบว น การบริ หา ร การศึ กษา ที่ต อ งด ำเนิ นก า รอย าง ตอเน ื่อ ง 

  3. 1 ว ั ต ถ ุ ประสง ค ของกา รปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ภายใน

     ว ั ต ถ ุ ประสง ค ของกา รปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ภายในประ กอ บ ดวย

     1)  เ พ ื ่ อ ตรวจส อบ และปร ะเมิ นก าร ดำ เนิ นง าน ขอ งค ณ ะวิ ชา  หนวย งาน และสถ าบั น อุดมศ ึกษา

 ใน ภาพ รว ม ตามระ บบค ุ ณภา พ และ กล ไกท ี่ สถ าบั น นั้น ๆ  กำห น ด ขึ้น  โดยวิ เคราะ ห เป รีย บ เทียบ ผล การ ดำ เนิ นง าน

 ตา มตั ว บ ง ชี้ ใน ทุก อง คป ระก อบ คุณภา พ วาเป นไ ป ตาม เกณฑ และได  มา ตร ฐาน

     2)  เ พ ื ่ อ ใหค ณ ะวิ ชาห รือห นวย งาน เทียบ เทาใ นสถา บั น อุดมศ ึกษา ทราบส ถานภ าพ ของตน เอง

 อั น จะ นำไ ปส ู  การ กำ หนด แนว ทา ง ใน การ พั ฒ นา คุณภา พ ไปสู เปาห มาย (targ e t s )   แ ล ะ เ ป าป ระ สงค (goal s )   ท ี ่ ต ั ้ง 

ไวแล ะเป นส า กล

     3)  เ พ ื ่ อ ใหค ณ ะวิ ชาห รือห นวย งาน เทียบ เทาใ นสถา บั น อุดมศ ึกษา ทราบจ ุดแข ็ง  จุด ที ่คว รปร ับป รุง

ตลอดจ น ไดรั บ ขอเส นอแ นะ ใน การ พั ฒ นา การ ดำเนิ นง านเพ ื ่อ เสริม จุดแข ็ง  และพั ฒ นา จุด ที ่คว รปร ับป รุงของ

สถ าบั น อยาง ตอเน ื่อ ง

     4)  เ พ ื ่ อ ใหข อมู ลสา ธาร ณะ ที่เป นป ระ โยชน ตอผู  มี สวน ไดส วนเ สีย   ทำให มั ่นใ จ วาสถ าบั น

 อุดมศ ึกษาสา มาร ถ สราง ผล ผลิ ต ทางกา ร ศึกษา ที่ มี คุณ ภา พ

     5) เพ ื ่ อ ให หน วย งาน ตนสั ง กัด ของสถ าบั น อุดมศ ึกษา มี ขอ มู ล พื้นฐ าน ที่ จำ เป นส ำหรั บ การส งเส ริม 

สนับส นุน การจั ดกา ร อุดมศ ึกษา ใน แนว ทา ง ที่เห มาะ สม

  3.2 ร ะ บ บ ก ารปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ภายใน

     ส ถ า บ ั น อุดมศ ึกษา จะตอ งพ ัฒ นา ระบบป ระ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ที ่เห มาะ สม สอดคล อง

 กับ ระดับ การพั ฒ นา ของสถ าบั น  โดยอ า จเป นร ะบบ ประกันคุ ณภา พ ที่ใช กั น แพ รห ลาย ในระด ับ ชาติ หรือ

น า นาช า ติ หรือเ ปนร ะบบ เฉพาะ ท่ีสถ าบั น พัฒนา ข้ึน เอง   แตไ ม ว า จะเป นร ะบบ คุณภา พ แบบ ใด จะต อ งม  ีกระ บว น การ

 ทำงาน ที่เร ิ ่ม ตน จากกา รวา ง กล ยุท ธแ ละแผ น ดำ เนิ นก าร  ต ลอดจ น มี เป าห มายและตั ว บ ง ชี ้ ความส ำเร็จ

ท ี ่ช ั ด เจ น ( Plan )   ม ี ก า ร ดำ เนิ นง านแล ะเก ็บข อ มูล ตามแผ น ( Do)  ม ี ก า ร ตร วจส อบและปร ะ เมินผ ลเที ยบ 

กับ แผน ( Chec k )   แ ล ะ ม ี การ ปร ับป รุง พัฒนา ตาม ผล การ ปร ะ เมินอ ยาง เปนร ะบบ (Act)      ท ั ้ ง น ี ้ เพื่อ ใหกา ร

 ดำเนิ นภ ารกิ จ ของสถ าบั น บรรลุ เปาป ระ สงค และ มี พัฒ นา การ อยาง ตอเน ื ่อ ง  ขณะเ ด ียว กัน ก็ เป นห ลัก ประกัน

แก สา ธาร ณ ชน ใหมั ่นใ จ วา สถ าบั นอุดมศ ึกษาสา มาร ถ สราง ผล ผลิ ต ทางกา ร ศึกษา ที่ มี คุณ ภา พ

     3.2.1 ร ะ บ บ แ ละกล ไกก าร ปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ภายใน
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                          ใ น ด  า น ของระ บบแ ละกล ไกก าร ปร ะ กันคุ ณภา พ ผู ที ่ มี ควา มส ำคัญ สงผลใหกา ร ดำเนิ นง าน

ปร ะสบ ความส ำเร็จแ ละ นำ ไปส ู  การพั ฒ นา คุณภา พอ ยาง ตอเน ื ่อ ง คือ ค ณะ กร รม การ ระดับ นโยบาย และผู บร ิ หาร 

สูงสุ ด ของสถ าบั น ที่จะ ตอ งใ หคว ามส ำคัญ และ กำ หนด นโยบาย การปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ที่ชั ด เจ นแล ะ

 เข าใ จรว มก ันทุ กระ ดับ  โดยมอ บหม าย ให หน วย งาน หรือค ณะ กร รม การ รับผิ ด ชอบ ใน การ ติ ด ตา ม ตรวจส อบ 

 ประเม ินแ ละ กร ะตุ น ใหเก ิดก ารพั ฒ นา คุณภา พอ ยาง ตอเน ื ่อ ง หนาท ี ่สำ คัญ ป ระกา ร หนึ่ง ของค ณ ะ กร รม การ 

หรือห นวย งาน นี้คื อ ก ารจั ดระ บบป ระ กันคุ ณภา พ พรอม ทั้ งก ำ หนด ตัว บ ง ชี้ และเก ณฑ การปร ะ เมินค ุ ณภา พ 

ที่เห มาะ สม สำหรั บสถาบั น โดย อา จเพ ิ ่ม เติมจ าก ที ่สำ นัก งาน คณะ กร รม การ การอุ ดมศ ึกษา กำหนด ได    ทั้ง น ี ้ 

ระบบป ระ กันคุ ณภา พ ที่ใช ต องส า มาร ถ เชื ่อ ม โยงให เก ิดค ุ ณภา พ การปฏ ิบั ติ งาน  ต ั ้งแ ตระ ดับ บุคคลระดับ 

ภาควิ ชา หรือส า ขาว ิ ชา ระดับ คณะ ไป จนถ ึง ระ ดับ สถาบั น โดย อา จ จำ เป นต องจ ัด ทำ คูมื อ คุณภา พ ใน แต ละ ระดับ 

เพื่อ กำกับ การ ดำ เนิ นง าน แ ต ที ่สำ คัญ คณะ กร รม การ หรือห นวย งาน นี้ต องป ระสา น งาน และ ผล ั กด ัน ใหเก ิด

ร ะบบฐ านข อ มูล และสา ร สน เทศ ที ่ มี ประ สิ ทธิ ภาพ ซึ่งส า มาร ถ ใชงา น รวมก ันได  ใน ทุก ระ ดับ 

   3. 2 . 2  ม า ต ร ฐ าน องคป ระก อบ ตัว บ ง ชี้ และเก ณฑ ประเมินค ุ ณภา พ การศึ กษา ภายใน

       ม า ต ร ฐ าน สำคัญ ที่เป  นก รอบใ น การ ดำ เนิ นง าน ขอ งสถ าบั น อุดมศ ึกษา คือ ม าตรฐ าน การ

อุ ดมศ ึกษา (ภาคผน วก  2)  อย า ง ไร ก็ต าม ในปจ จุ บันสถาบั น อุดมศ ึกษา ตางๆ ยัง ต  อ งด ำเนิ นก ารให ได  ตา ม 

มา ตรฐ าน และหล ักเ ก ณฑ อื่น ๆ  ที่ เ ก ี ่ย ว ของ อีก มา ก เ ชน  เกณฑ มาตรฐ าน หลักส ูตร มาตรฐ าน เพื่อการปร ะ เมิน

ค ุ ณภา พภา ย นอก ของสำ นัก งาน รับ รอ ง มาตรฐ าน และปร ะ เมินค ุ ณภา พ การศึ กษา  (องค ก าร มหาชน ) หรือ  ส มศ.

 กรอบ ก ารปฏ ิบั ติ ราชกา ร ตาม มิ ติด านต างๆ ของ ส ำ นัก งาน คณะ กร รม การ พัฒนา ระบบร า ชกา ร (ก.พ. ร .)  ใ นก ร ณ ี

ม หาวิ ท ยา ลัย ของรั ฐ  มาตร ฐ าน องคก ร วิชาช ีพ เฉพาะ  เปนต น

       ด  ว ย เ หตุด ัง กล าว องคป ระก อบ และตั ว บ ง ชี้ ของสำ นัก งาน คณะ กร รม การ การอุ ดมศ ึกษา

 ที่พั ฒ นา ขึ้น เพื่อ ใหทุ กสถ าบั น อุดมศ ึกษา นำไปใ ช    จึงต  องส า มาร ถ ชี้วั ดคุ ณลั กษณะ ที่พึ งปร ะ สงค ตาม มา ตรฐ าน

 การอุ ดมศ ึกษา ตลอดจ น มาตรฐ าน และหล ักเ ก ณฑ อื่นๆ  ที่เ ก ี่ย ว ของ ไดทั ้งห มด  องคป ระก อบ และตั ว บ ง ชี้ ใน การ 

ปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ภายในสถา นศ ึกษา ระดับอุดมศ ึกษา ที่สำ นัก งาน คณะ กร รม การ การอุ ดมศ ึกษา

 พัฒนา ขึ้น ประกอ บ ดวย 9 อ ง ค  ป ระก อบ 44 ต ั ว บ  ง ชี้  ในแต  ละ องคป ระก อบ  ตัวบ  ง ชี้ และเก ณฑ ที่พั ฒ นา ขึ้น

 มีทั ้ งป ระเภททั ่วไ ป ที ่ ใช ก ั บ ทุกสถ าบั น อุดมศ ึกษา และปร ะเภท ที ่แย กใช  เฉ พาะ กับสถ าบั น ที ่ มี จุด เน น

ต า งก ัน ตา มพั นธก ิจ และอั ต ลักษ ณ  ของสถ าบั น แสดงด ัง ตา ราง ที่ 1  ราย ล ะ เอี ยด ตัว บ ง ชี้ ปรากฏ ใน ภาค ผน วก  3 

ต า ร า ง ที่   1  อ ง ค  ป ระก อบ คุณภา พ และตั ว บ ง ชี้ เพื่อ การปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ภายใน
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  สถา นศ ึกษา  ร ะ ด ั บ อุดมศ ึกษา ของ สก อ.

       องค ป ระก อบ และตั ว บ ง ชี้ เหลา นี้ สถาบั น อุดมศ ึกษาสา มาร ถ นำไปใ ช ได ทั ้งเ พื่อ การปร ะ เมิน

*   จ ำ น ว น ตัว บ ง ชี้ ขึ้นอ ยูก ับ กล ุม หรือป ระเภทสถ าบั น

คุณภา พ การศึ กษา ภายใน และ ภา ยนอ ก  นอกจ า ก นั้นใ น กร ณ ีข องตั ว บ ง ชี้ ที่ใช ปร ะเมิ นก ระบว น การ   สำน ั ก งาน

 คณะ กร รม การ การอุ ดมศ ึกษา ยังได  นำ เสน อแ นวปฏ ิบั ติ ที่ ดี และ ตั วอย าง แนว ทา งกา ร พัฒนา ไวด วย   ทั้ง น ี ้ เพื่อ 

ประโยชน ของสถ าบั น อุดมศ ึกษา ใน การ นำ ไป ใช    

        ส ำ ห ร ั บ เกณฑ การปร ะ เมินใ น แต ละ ตัว บ ง ชี้ มีคะแ นนเต ็ม  3 คะแ น น  แ ตผั นแป ร ตา ม จุดเน น

ข องสถ าบั น ซึ่งแ บงเ ปน  4 กลุ  ม หรือป ระเภทคื อ  ก ลุม ผลิ ตบ ั ณฑิ ต และวิ จัย  กลุม ผลิ ตบ ั ณฑิ ต และพั ฒ นาสังคม

กลุม ผลิ ตบ ั ณฑิ ต และพั ฒ นา ศิลปะและว ัฒนธ รรม และ กล ุ ม ผลิ ตบ ั ณฑิ ต เกณฑ เหลา นี้ สวนห นึ่งพัฒนา มาจาก

 แนวปฏ ิบั ติ ที่ ดี    อ ีกส  วนห นึ่ง มาจาก เกณฑ กำกับ การ ดำ เนิ นง า นที ่ กำ หนด โดยสำ นัก งานคณะ กร รม การ 

การอุ ดมศ ึกษา และหร ือ หน วย งาน ที่เก ี ่ย ว ของ โดยเฉ พาะ สมศ. ทั้ ง น ี ้ เพื่อ ใหกา ร ประเมินค ุ ณภา พการศึ กษา

 มีควา มส อดคล อง ไป ในแ นว ทา ง เดียว กัน

  4 . ก า ร ป ร ะเมินค ุณภา พการศึ กษา ภายนอ ก

  รูป แ บ บแล ะวิ ธีก าร ดำเนิ นก ารปร ะ เมินค ุ ณภา พภา ย นอก จะเป นไ ป ตาม ที่ กำ หนด ในระเ บียบของ

สำ นัก งาน รับ รอ ง มาตรฐ าน และปร ะ เมินค ุ ณภา พ การศึ กษา  (องค ก าร มหาชน ) หรือ   สมศ.   ซึ่ ง ม ีหลั กก าร สำคัญ   

 5   ป ร ะ ก า ร ดังต อ ไป นี้ 

     องค  ป ระก อบ คุณภา พ     จำนวน ตัว บ ง ชี้ *

1.   ป ร ั ช ญ า  ปณิธา น  วัตถุ ประสง ค และแผ นกา ร ดำเนิ นก าร 2   

2 .    ก า ร เ ร ียน กา รสอ น  1 2 –  1 3 *     

 3 .    ก ิ จ ก ร รมก าร พัฒนา นิสิต นักศึ กษา 2 

4.    ก า ร ว ิ จัย   4 – 5 * 

 5 .    ก า ร บ ร ิกา ร ทางวิ ชา การ แกสั ง คม   4 – 5 *   

 6 .    ก า ร ท ำ นุบ ำรุง ศิลปว ัฒนธ รรม  1 – 3 * 

 7 .    ก า ร บ ร ิ หา ร และกา รจั ดกา ร  9  

8 .    ก า ร เ ง ินแ ละ งบ ประ มา ณ  2 

9.    ร ะ บ บ แ ละกล ไกก าร ปร ะ กันคุ ณภา พ 3 

              รว ม   9  องค  ป ระก อบ คุณภา พ  39 –   4 4 *   
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  1)  เ ป  น ก าร ประเมินเ พ่ือ มุงใ ห มี การ พั ฒ นา คุณภา พ การศึ กษา   ไมไ ด มุ งเ นนเ ร่ือ ง การตั ด สิ น ก า ร จ  ับผิ ด

หรือก ารให คุ ณ ใหโท ษ

  2)   ย ึ ด ห ล ักก าร ความเ ที่ย ง ตรง เ ปนธ รรม โปรง ใส มี หลั กฐ านข อ มูล ตามสภ าพค วามเ ปนจ ริง  

(Evi d e n c e   –   b a s e d )   แ ล ะ ม ี ควา มร ับผิ ด ชอบ ที่ตร วจส อบ ได ( Acco u n t a b i l i t y ) 

   3 )   ม ุ  ง เ นนใ นเรื ่อ ง การส งเส ริม และปร ะสา น งาน ใน ลัก ษ ณ ะ กัลยา ณ มิตร มากกว า การ กำ กับ

 ควบคุ ม

  4)  ส  ง เ ส ริม การ มี สว นร วม ใน การ ปร ะ เมินค ุ ณภา พ และกา รพั ฒ นา การ จัดกา ร ศึกษา จากทุ กฝ าย 

ที่เก ี่ย ว ของ

  5)   ม ุ  ง ส ราง ความส ม ดุล ระหว าง เสรีภ าพ ทางกา ร ศึกษา กับ จุ ดมุ งห มาย และหล ักก าร ศึกษา ของ 

ชา ติต าม ที ่ได  กำ หนด ไว ใน พระ รา ชบั ญญั ติ การศึ กษา แหงช า ติ พ.ศ.  25 42    โ ด ย ใ ห  เอ กภา พ เชิงน โนบาย   แต

ย ั ง คง มี ความห ลากห ลาย ในทาง ปฏิบั ติ ที่สถ าบั นสา มาร ถ กำหนด เปาห มาย เฉพาะ และพั ฒ นา คุณภา พ การศึ กษา

 ใหเต ็มต ามศั กยภ าพ ของสถ าบั น และผู เร ียน 

  4.1 ว ั ต ถ ุ ประสง ค ของกา รปร ะ เมินค ุ ณภา พ การศึ กษา ภายนอ ก

          ว ั ต ถ ุ ประสง ค ทั่วไ ป

           1 )    เ พ ื ่ อ ใหทร าบร ะ ดับ คุณภา พ ของสถ าบั น อุดมศ ึกษา ใน การ ดำ เนิ นภ ารกิ จ ดานต าง ๆ  

           2 )  เ พ ื ่ อ กระตุ น เตือน ใหสถ าบั น อุดมศ ึกษา พัฒนา คุณภา พ การศึ กษา และปร ะ สิ ทธิภาพ การ

บร ิ หา รอ ยาง ตอเน ื่อ ง

     3)   เ พ ื ่ อ ใหทร าบค วามก าวห นา ของกา รพั ฒ นา คุณภา พ การศึ กษา ของสถ าบั นอุดมศ ึกษา

     4)   เ พ ื ่ อ รายงา นสถานภ าพและพั ฒนา การในดา นคุณภา พและมา ตรฐ านของสถ าบั นอุดมศ ึกษา 

ตอสาธาร ณชนและหน วย งานที่เก ี่ย วของ

      ว ั ต ถ ุ ประสง คเฉพาะ 

     1)   เ พ ื ่ อ ตรวจส อบ ยืนยั น สภาพจ ริงใ น การ ดำ เนิ นง าน ขอ งสถ าบั น อุดมศ ึกษา และปร ะ เมิน

ค ุ ณภา พ การศึ กษา ตาม มา ตรฐ าน การศึ กษา อยาง มีประ สิ ทธิ ภาพ ตาม กร อบแ นว ทา งและวิ ธีก ารที่สำ นัก งาน

 กำหนด   และส อ ดคล อง กับ ระบบก ารปร ะ กันคุ ณภา พ ของสถ าบั น อุดมศ ึกษาและ หน วย งาน ตนสั ง กัด

     2)    เ พ ื ่ อ ใหได ข อมู ล ซึ่งช วยส ะ ทอ น ใหเห ็นจ ุดเด นแ ละ จุ ดด อย ของสถ าบั น อุดมศ ึกษา เงื่อ น ไข

 ของ คว ามส ำเร็จ   และส า เหตุข องป ญ หา   รวมท ั ้งน วั ตก รรม และกา รปฏ ิบั ติ ที่ ดี ของ สถ าบั นอุดมศ ึกษา

     3)   เ พ ื ่ อ ชวยเ สนอแ นะแน ว ทา ง ปรับป รุง และพั ฒ นา คุณภา พ การศึ กษา แกสถ าบั นอุดมศ ึกษา

     4)    เ พ ื ่ อ สงเส ริม ใหสถ าบั น อุดมศ ึกษา มี การ พั ฒ นา คุณภา พ และปร ะ กันคุ ณภา พ ภายในอย าง

 ตอเน ื่อ ง

     5)  เ พ ื ่ อ รายงา น ผล การปร ะ เมินค ุ ณภา พ และ มา ตรฐ าน การศึ กษา ของสถ าบั นอุดมศ ึกษาตอ

 หนวย งาน ที่เก ี่ย ว ของ และสา ธาร ณ ชน
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  4.2 ก า ร ด ำ เนิ นก าร ขอ งสำ นัก งาน รับ รอ ง มาตรฐ าน และปร ะ เมินค ุ ณภา พ การศึ กษา  (สมศ. )  

     ส ำ น ั ก งาน รับ รอ ง มาตรฐ าน และปร ะ เมินค ุ ณภา พ การศึ กษา  (องค ก าร มหาชน ) หรือ   สมศ.

 ดำเน ิ นก ารป ระเม ินค ุ ณภา พภา ย นอก ตามภา ระห นาท ี ่ ที ่ กำ หนด ไว ใน พระ รา ชบั ญญั ติ การศึ กษา แหงช า ต ิ 

ประกอ บ ดวย

     1)  พั ฒ น า ระบบก ารปร ะ เมินค ุ ณภา พภา ย นอก กำหนด กรอบแ นว ทา ง และวิ ธีก าร ประเมิน

 คุณภา พภา ย นอก ที่ มี ประ สิ ทธิ ภาพ และสอ ดคล อง กับ ระบบก ารปร ะ กันคุ ณภา พ ภายใน

     2)   พั ฒ น า มาตรฐ าน และเก ณฑ สำหรั บ การปร ะ เมินค ุ ณภา พภา ย นอก

     3)  ให  ก า ร รับ รอ ง ผูปร ะ เมินภ ายนอ ก

     4)  กำ ก ั บ ดูแลแ ละ กำ หนด มาตรฐ าน การปร ะ เมินค ุ ณภา พภา ย นอก  รวมทั ้งใ หกา ร รับ รอ ง

มาตรฐ าน

     5)  พั ฒ น า และฝ ก อบ รม ผูปร ะ เมินภ ายนอ ก

     6)  เส น อ ร ายงา น การปร ะ เมินค ุ ณภา พ และ มา ตรฐ าน การศึ กษา ประจำ ป ตอค ณ ะรั ฐมน ตร ี

รัฐมน ตรี วากา รก ระทร วง ศึกษา ธิ การ  และสำ นัก งบประ มา ณ  เพื่อ ประกอ บ การพิจาร ณา ใน การ กำ หนด 

นโยบาย ทางกา ร ศึกษา  และกา รจั ดสร ร งบประ มา ณ เพื ่อ การศึ กษา   รวมทั ้งเ ผย แพ รร ายงา นดัง กล าว 

ตอ หน วย งาน ที่เก ี่ย ว ของ และสา ธาร ณ ชน

     ทั้ ง น ี ้ การปร ะ เมินค ุ ณภา พ การศึ กษา ภายนอ ก ระดับ อุดมศ ึกษา ในปจ จุ บัน ซึ่งเ ป นก าร ประเมิน

ใ น รอบ ที ่สอ ง สมศ.  ดำเน ิ นก ารปร ะ เมินค ุ ณภา พ การจั ดกา ร ศึกษา ของสถ าบั น อุดมศ ึกษา ทั ้งใ นระด ับ 

สถาบั น และระ ดับ กลุม สา ขาว ิ ชา

  4.3  ม า ต ร ฐ าน ตัว บ ง ชี้ และเก ณฑ การปร ะ เมินค ุ ณภา พ การศึ กษา ภายนอ ก

         ม า ต ร ฐ าน คุณภา พ สมศ.  หมาย ถ ึง ม าตรฐ าน คุณภา พ ใน 4  มิต ิ ค ือ ป ระ สิ ทธิ ผล การบร ิ หา ร

 และกา รจั ดกา ร การเร ียน รู และกา รปร ะ กันคุ ณภา พ  ปจจ ุ บัน แบงเ ปน  7 มาต ร ฐ าน 48 ต ั ว บ  ง ชี้  โดย

ม า ตรฐ าน ที่ 1  – 4   เ ป  น ม าตรฐ าน ดานผ ลลัพ ธ  สวน ม าตรฐ าน ที่ 5  – 7   เ ป  น ม าตรฐ านดา นก ระบว น การ

ในแต  ละ มาตรฐ าน มี จำน วน ตัว บ ง ชี้ รวมแ ละตั ว บ ง ชี้เฉพาะ  ตาม จุ ดเน นป ฏิบั ติ พันธก ิจและอั ต ลักษ ณ  ของ

สถ าบั น แสดงด ัง ใน ตาร าง ที่ 2 
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 ต า ร า ง ที่   2  ม า ต ร ฐ านคุณภา พของ ส มศ.

  สำห ร ั บ เกณฑ การปร ะ เมินท ี ่ใช  ใน การ ปร ะ เมินร อบสอ งนี ้   เปน เ ก ณฑ ที่ผั นแป ร ตา ม จุดเน นข อง

สถ าบั น  ดังนั ้นจ ึงต องเ ลือก พิจาร ณา ใชเก ณฑ ตามปร ะเภท กล ุ ม สถาบั น โด ยก ล ุ ม ที่ หน ึ ่ง คือ ก ลุมผลิ ต

บ ั ณฑิ ต และวิ จัย   กลุ ม ที ่สอ ง คือ กล ุ ม ผลิ ตบ ั ณฑิ ต และพั ฒ นา สังคม   กลุ ม ที ่สา มคื อก ลุ ม ผลิ ตบ ั ณฑิ ต 

และพั ฒ นา ศิลปะ และวั ฒนธ รรม และ กล ุ ม ที่ สี ่คื อ กล ุ ม ผลิ ตบ ั ณฑิ ต  คะแน นอิ งเก ณฑ สำหรั บ ตัว บ ง ชี้ แตละ ตัว 

มีคะแ นนเต ็ม  3 คะแ น น  เ ชนเ ดียว กับกา รปร ะ เมินค ุ ณภา พ ภายใน

 5 . ร ะ บ บ ฐ านข อ มูล และสา ร สน เทศ สำ หรั บ การปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา 

  เ ป  น ท ี่ทร า บก ัน ดี วา    การว ิ เคราะ ห และวั ด ผล ดำเนิ นง านเป นส ิ่งจ ำเป นใ นกระ บว น การ ประกันคุ ณภา พ 

การวั ดแล ะวิ เคราะ ห ผล การ ดำ เนิ นง าน จะ ไม สา มาร ถ ทำได อย าง ถูกต อง และ มี ประ สิ ทธิ ภาพ หากปร าศจ าก

 ฐานข อ มูล และสา ร สน เทศ ที ่เป นจ ริง ถูกต อง ตรงกั นทุ กระ ดับ ตั้งแ ตระ ดับ บุคคล  ภาควิ ชา คณะ แ ละสถ าบั น

ตลอดจ น เปนข อมู ล ที่สา มาร ถ เรียก ใชได อย าง รวดเร ็ว  ดังนั ้น  ระบบเ ทคโน โลย ีส าร สน เทศ ที ่ ดี  มี ประ สิ ทธิ ภาพ

 จึงเป นป จจั ย สำคัญ ยิ่ง ที่จะ สง ผล ตอ ความส ำเร็จข อ งกา รปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา  และส ง ผล ตอ คุณภา พ

 ใน ทุก ขั ้นต อน การ ดำ เนิ นง านตั ้งแ ตกา รวา งแผ น ก ารปฏ ิบั ติ งานปร ะ จำ การตร วจส อบ ประเมิน  ตลอดจ น ถึง

กา รปร ับป รุง และพั ฒ นา     

*   จ ำ น ว น ตัวบ งชี้ขึ้นอ ยูก ับจุ ดเน นต ามพั นธก ิจและอั ตลักษณ ของสถ าบั น

      มาต ร ฐ าน                                            จำนวน ตัวบ งชี้*

1. ม า ต ร ฐ านดานค ุณภา พบัณฑิ ต 6 – 8   *   

 2 .   ม า ต ร ฐ านดานง านวิ จัยและงา นสร าง สรรค 5 – 7 *   

 3 .   ม า ต ร ฐ านดานก ารบร ิกา รวิชาก าร 4 –   7 *   

 4 .   ม า ต ร ฐ านดานก ารทำ นุบ ำรุงศิลปะ และวั ฒนธ รรม 2 – 4 *   

   ร ว ม ม า ตรฐ าน 1 - 4   1 7   –   2 6 *   

 5 .   ม า ต ร ฐ านดานก ารพั ฒนา สถาบั นและบุ คลา กร 11

6.   ม า ต ร ฐ านดานห ลักส ูตรและกา รเร ียน การสอ น 9 

7.  ม า ต ร ฐ านดานก ารปร ะกันคุ ณภา พ 2

  รวม ม า ตรฐ าน 5 - 7   2 2 

   ร ว ม ม า ตรฐ าน 1- 7  3 9   –   4 8 * 
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  6 .  ค ว า ม เ ชื่อ ม โยงระ หว าง การปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ภายใน และ กา รปร ะ เมิน

  ค ุ ณภา พ การศึ กษา ภายนอ ก

  การ ป ร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ภายใน เป นส วนห นึ่ง ของ กร ะบว น การบริ หา ร การศึ กษา ปกติท ี ่ต อ ง

ด ำเนิ นก า รอย าง ตอเน ื ่อ ง โดย มี การ คว บคุ ม ดูแลป จ จั ย ที่เก ี ่ย ว ของ กับคุ ณภา พ มี การ ตร วจส อบ ติดตา ม 

และปร ะ เมินผ ล การ ดำ เนิ นง านเพ ื ่อ นำไปส ู  การพั ฒ นา ปรับป รุง คุณภา พอ ยาง สม่ำเ สมอ  ดวยเ ห ตุน ี ้ ระบบป ระ กัน

คุ ณภา พ ภายใน จึง ต อ งด ูแลท ั ้ งป จจั ย นำเข า  (inpu t )   ก ร ะ บ ว น การ (proce s s )   แ ล ะ ผ ล ผลิ ต หรือผ ลลัพ ธ 

(outp u t / o u t c o m e )   ซ ึ ่ ง ต างจ ากกา รปร ะ เมินค ุ ณภา พ การศึ กษา ภายนอ ก ที่เน  นก ารปร ะ เมินผ ล การ จั ดกา ร ศึกษา

(outp u t / o u t c o m e )    ด ั ง น ั ้น  ความเ ชื่อ ม โยงระ หว างการปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ภายใน กับ กา รปร ะ เมินค ุ ณภา พ

ภา ย นอก จึงเป นส ิ ่งจ ำเป น   โดยใ น ระบ บป จ จุ บัน มี การ เช ื ่อ ม โยงผ านร ายงา น ประจำ ป ที่เป นร ายงา น การปร ะ เมิน

ค ุ ณภา พ ภายใน ที่ ทุ กสถ าบั น จัดทำ ขึ้ น  ความ เ ชื่อ มโยงเช นน ี้ไดแส ดงไ วใน แผน ภา พที่ 2 

 แ ผ น ภ า พ ที่ 2  ค ว า ม เ ช่ือ ม โยงระ หว าง การปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ภายใน กับ กา รปร ะ เมินค  ุณภา พ การศึ กษา 

     ภ า ย น อ ก

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก

รายงาน

ผลการประเมิน
การติดตาม

ผล

ขอมูลปอนกลับ

ขอมูลปอนกลับ

รายงานประจำปฯ

(SAR)

การปฏิบัติงาน

ของสถาบัน

การประเมินฯ

ภายในของ

สถาบัน

การตรวจเยี่ยม





 บ ท ท ี ่  2 
บท บ า ท ของนิ สิต นักศึ กษา กับกา รปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา 

  

 1. ค ว า ม จ ำเป นข อง การพั ฒ นา บทบาท นิสิต นักศึ กษา ใน การ ปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา

  นิสิต นักศึ กษา ใน ฐาน ะผ ู รั บบร ิ การ และเป นผ ล ผลิ ต สำคัญ ของสถ าบั น อุดมศ ึกษา และเป นผ ู  มี สวน ได

ส วนเ สียโ ดยตร ง ขอ งสถ าบั น อุดมศ ึกษา  จึ งม ี พัน ธะ สำคัญ ใน การ ส งเส ริม สนับส นุนคุณภา พ การจั ดกา ร ศึกษา 

ของสถ าบั น มีสว นร วม และเป  นพ ลังส ำคัญ ใน การ ผล ั กด ัน ใหงา นปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา มีประ สิ ทธิ ภาพ 

และปร ะ สิ ทธิ ผล มากขึ ้น  มาตร ฐ าน การปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา จึง กำ หนด ให มีตัว บ ง ชี้ ที่เก ี ่ย ว ของ กับ

กา ร ดำ เนิ นง า นกา รปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ของนั กศึ กษา ไว ใน ตัว บ ง ชี้ ที่ 9 .2   ม ี ร ะ บ บแ ละกล ไกก าร ให คว ามร ู  

และทั กษะ ดา นก ารปร ะ กันคุ ณภา พ แกนั กศึ กษา  โดยม ี ราย ละ เอี ยด ตอไป นี้ 

   ตัวบ  ง ชี้ ที่ 9 .2   :    ม ี ร ะ บ บแ ละกล ไกก าร ให คว ามร ู และทั กษะ ดา นก ารปร ะ กันคุ ณภา พแกนั กศึ กษา

  คำอธิ บา ย ตัว บ ง ชี้  :  สถ า บ ั น อุดมศ ึกษา มี การ ดำ เนิ นก ารถ ายท อด องคค วาม รู ในระบ บป ระ กัน

คุ ณภา พการศึ กษา ของสถ าบั น   เพื่ อ ใหนั กศึ กษา ได มี ควา ม รู ความเ ขาใ จ  ม ีทั ก ษะ และ มี สว นร วมใน การ ปร ะ กัน

คุ ณภา พ การศึ กษา    เพื่ อ สงเส ริม การปร ะ กันคุ ณภา พ ของสถ าบั น ให เข มแ ข็งรวมท ั ้งจ ัดระ บบใ หทุ กกิ จ กร รม 

หรือโ คร งก าร ของนั กศึ กษา มี การ ปร ะ กันคุ ณภา พ ทุกกิ จ กร รม หรือโ คร งก าร

  แนวปฏ ิบั ติ ที่ ดี  :   

   1 .    ม ี ร ะ บ บแ ละกล ไกใ นก าร สร าง ความร ูคว าม เขาใ จ และ ทั กษะ ดานป ระ กันคุ ณภา พ ใหกั บนั กศึ กษา

  2.  มี ร ะ บ บแ ละกล ไกส ง เส ริม ใหนั กศึ กษา มีสว นร วม ใน กระ บว น การ ประกันคุ ณภา พ ของสถ าบั น

  3.  มี ร ะ บ บแ ละกล ไกส ง เส ริม ใหนั กศึ กษา นำควา มร ู  ดานป ระ กันคุ ณภา พ  กระบ ว น การ คุณภา พ

      เชน  5 ส.  P DC A   ไ ป ใ ช  ใน การ พั ฒ นา คุณภา พ กิจ กร รม หรือโ คร งก าร นักศึ กษา

  4.  กา ร ต ิ ด ตา ม ประเมินผ ล และ พั ฒ นา การ ประกันคุ ณภา พ การศึ กษา   ทั้ง ก ิจ กร รม ที่ ดำ เนิ นก าร

     โด ยนั กศึ กษา  และท ี ่นั กศึ กษา มีสว นร วม ใน กระ บว น การ ประกันคุ ณภา พ การศึ กษาของสถ าบั น

  เกณฑ มาตรฐ าน

  1.  มี ร ะ บ บก ารให คว ามร ูและทั กษะ การปร ะกันคุ ณภา พการศึ กษา แกนั กศึ กษา

  2.  มี ร ะ บ บส งเส ริม ใหนั กศึ กษานำควา มร ูดานก ารปร ะกันคุ ณภา พไปใช กั บกิจกร รมนักศึ กษา

  3.  มี ก ล ไ กใ ห นั กศึ กษามีสว นร วมในการ ปร ะกันคุ ณภา พการศึ กษา ของสถ าบั น

  4.  นั ก ศ  ึกษามีการ ใช กร ะบว นการคุณภา พ  ในกา ร พั ฒนา คุณภา พของกิ จกร รมหรือโ ครงก ารนักศึ กษา

  5.  นั ก ศ ึ กษาสราง เครือ ขายการพั ฒนา คุณภา พภายในสถา บั นและระ หว างสถาบั น

  6.  มี ร ะ บ บต ิดตา มประเมินผ ลการ ปร ะกันคุ ณภา พในกิจ กร รมที่นั กศึ กษาดำเนิ นก ารใน สว นท ี ่

     นั กศึ กษามีสว นร วมก ับการปร ะกันคุ ณภา พของสถ าบั น
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  7.  มี ก า ร นำ ผลการ ปร ะเมินไ ปพัฒ นา กระบว นการใหคว ามร ูและกล ไกก าร ดำ เนิ นง านปร ะกันคุ ณภา พ

     ที่เก ี่ย วของกับนั กศึ กษาอยาง ตอเน ื่อ ง

  ดวย เ หตุผ ล และคว ามส ำคัญ ดัง กล าว ขางต น สำนัก งาน คณะ กร รม การ การอุ ดมศ ึกษาจึง มี นโย บาย 

ใหสถ าบั น อุดมศ ึกษา มี การ ถ ายท อด องคค วาม รู เกี่ย ว กับ การปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ใหกั บนิ สิต นักศึ กษา

เพื่อ ใหนิ สิต นักศึ กษา ได มี ควา ม รูความเ ขาใ จ  มี ทัก ษะ และ มี สว นร วม ใน การ ปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา  เพื่อ

 สงเส ริม การปร ะ กันคุ ณภา พ ของสถ าบั น ให เข มเ ข็ง   รวมท  ั ้งม  ีการ นำ แนวคิ ด การปร ะ กันคุ ณภา พ ไป ใช ใน การ ดำ เนิ น

ก ิจ กร รม หรือโ คร งก าร ของนิ สิต นักศึ กษา

 2.  บ ท บ า ท นิสิต นักศึ กษากับกา รปร ะกันคุ ณภา พของสถ าบั นอุดมศ ึกษา

  นิสิต นักศึ กษา เปนผ ู  มี สวน ไดส วนเ สียท ี ่สำ คัญ ยิ่ง ตอกา ร ดำ เนิ นง านปร ะ กันคุ ณภา พการศึ กษา 

ของสถ าบั น อุดมศ ึกษา  จึงค ว ร มี บ ทบ าท ใน การ เป นส วนส นับส นุน และส งเส ริม ใหกา ร ดำเนิ นง านด านป ระ กัน

คุ ณภา พ การศึ กษา ของสถ าบั น เปนไ ปอย าง มีประ สิ ทธิ ภาพ มาก ที ่สุ ด เพรา ะ ผล การ ดำ เนิ นง า นที ่ ดี มีค ุ ณ ภา พ

 ยอมส ง ผล โดยตร งต อนิ สิต นักศึ กษา  บทบา ท นิสิต นักศึ กษา ใน การ ส งเส ริม และ สน ับส นุน การ ดำ เนิ นง าน

ปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ของสถ าบั น อุดมศ ึกษา  มีดั ง ต อ ไป นี้ 

  2 .1  บ ท บ า ท ในการ ให คว ามร วมม อืใหข อมู ลเพ่ือ นำไปใ ช ใน การ ดำ เนิ นง านปร ะกันคุ ณภา พการศึ กษา

ดวย ก ารให ข อมู ล ที่ตร ง ไป ตรง มา  ให ข อ เท ็จจ ริง มาก ที ่สุ ด   เพื่ อ ใหข อมู ล ความค ิด เห็นข องนิ สิต นักศึ กษา

 เปนข อมู ลที่เช ื ่อ ถือ ได  เปน ป ระ โยชน ใน การ นำ มาใ ช ใน การ พั ฒ นา การ ดำเนิ นง านปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา 

ของสถ าบั น ตอไป  

  2 .2  บ ท บ า ท ใน การ รั บ รู  ติดตา ม และให ข อเส นอแ นะหร อืใ หข อมู ล ยอนก ลับ เก่ีย ว กับ ระบบก ารปร ะ กัน

ค ุ ณภา พ ของสถ าบั น  เปน ส วนท ี ่นิ สิต นักศึ กษา พิจาร ณา แลว เห็น ว า ขอมู ล ดัง กล าว จะ กอ ให เก ิดป ระ โยชน 

หรือเ ป นก าร เพิ่ม ประ สิ ทธิ ภาพ ใน การ พั ฒ นา ระบบก ารปร ะ เมินใ น ฐาน ะผ ู  ที ่ มี สว นไ ดส วนเ สียต อกา รจั ดกา ร ศึกษา

 ของสถ าบั น อุดมศ ึกษา

  2.3  บ ท บ า ท ใน การ ศึ กษา  ติดต า ม กำกั บ วาข อมู ล ที่ให  ไป มีก าร นำ ไปปรั บป รุง หรือใ ชปร ะ โยชน 

จากกา รป ระเม ินห รือไ ม อย าง ไร  โด ย ติ ด ตา ม ผล การ ดำ เนิ นง านปร ะ กันคุ ณภา พของสถ าบั น อุดมศ ึกษา 

ทั้งใ น ภาพ รว ม และ ใน สว นอ งคป ระก อบ ที่เก ี ่ย ว ของ และ มี ผลต อนิสิต นักศึ กษาโดยตร ง  เชน องค ป ระก อบ

ดา นก ารเร ียน กา รสอ น องค ป ระก อบดา นก ิจ กร รม พัฒนา นิสิตนักศึ กษา องค ป ระก อบดา นก ารบร ิกา ร 

ทางวิ ชา การ แกสั ง คม   องค ป ระก อบดา นก าร ทำ นุบ ำรุง ศิลปว ัฒนธ รรม  หรืออ งคป ระก อบ ดานร ะบบแ ละ

กล ไกก าร ปร ะ กันคุ ณภา พ นิ สิ ต นักศึ กษาควรศึ กษา วา ทา งสถ าบั น ได ดำ เนิ นก าร ตา มอง คป ระก อบ เหลา นั้น

อ ยาง ไร ม ี จุ ด แข ็งท ี ่ต องเ ส ริม จุดอ  อน ที่คว ร แก  ไข ในด า น ใด บา ง   มี กร ะ บว น การ ใด ที่ เป นแ นวปฏ ิบั ติ ที่ ด ี

ที่ ดำ เนิ นก ารแล วส ง ผลใหคุ ณภา พ การจั ดกา ร ศึกษา ดีขึ้ น  ซึ่ง จ ะ มีผ ลโ ดย ตร งต อคุ ณภา พ ของบั ณฑิ ต

  2 . 4  บ ท บ า ท ใน การ สน ับส นุน ใหระ บ บก ารปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ของสถ าบั น ดำเนิ นไ ป ได  โ ดย

นิ สิต นักศึ กษาสา มาร ถ แสดงบ ท บาท ใน การ ส งเส ริม สถาบั น ไดหล ายร ูปแบ บ อ าทิ การรว ม กล ุ ม เพื่อ จัดตั ้ง 

องคก ร นิสิต นักศึ กษา เพื่อ สงเส ริม และ สน ับส นุน การปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา ของสถ าบั น  เผย แพ รแ ละ

เช ิญช วน นิสิต นักศึ กษา ในสถา บั น ไดให คว ามส น ใจแ ละให คว ามส ำคัญ ใน การ ดำ เนิ นง านด านป ระ กันคุ ณภา พ
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 การศึ กษา ของสถ าบั น สร า ง เครือ ขาย ใน การ ร วมก ัน ติ ด ตา ม รับร ู  การ ดำ เนิ นง านปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา    สรา ง

 โอกาส ใน การ แล กเป ลี่ ยนประสบ การณ เรียน รู   เพื่ อ เสริม สราง วิสัย ทัศน และโล กทั ศน การ ดำ เนิ นง านด า น

ก ารปร ะ กันคุ ณภา พเพื่อ สนับส นุน ใหกา ร ดำเนิ นง านด านป ระ กันคุ ณภา พ มีควา มเ ขมแ ข็งแ ละก อให เก ิดป ระ โยชน 

อยาง แทจร ิง แกนิ สิต นักศึ กษา ตอไป

  2. 5  บ ท บ า ท ใน การ นำ ความร ู  และทั กษะ ดา นก ารปร ะ กันคุ ณภา พ ไป ใช ปร ะ โยชน ใน การพั ฒ นา ตน เอง

 พ ัฒ นา งานกิ จ กร รม นิสิต นักศึ กษา เขาส ู  เกณฑ มาตรฐ าน กิจกา ร นักศึ กษา พ.ศ.  25 41   ม ี ก า ร กำ กับ ติดต า ม

 และปร ะ เมินค ุ ณภา พ การ ดำ เนิ นง านกิ จ กร รม ของนิ สิต นักศึ กษา  โดยอ ย าง นอยต อ งด ำเนิ นก าร 5  ประ เ ภ ท ค ือ

ก ิจ กร รม วิชาก าร  กิจก ร รม กีฬาแ ละกา รส งเส ริม สุขภา พ  กิจก ร รม บำเพ็ญป ระ โยชน และรั กษา สิ่งแ วดล อม  

กิจก ร รมนัน ทน า การ และกิ จ กร รม สงเส ริม ศิลปว ัฒนธ รรม   เพื่ อ ใหนิ สิต นักศึ กษาไดรั บโอกาส ในการ พั ฒนา 

ตนเอง ใน ขณะ ที ่ศึ กษา อยู ใ นสถา บั นอุดมศ ึกษาไดเต ็มต ามศั กยภ าพ  และส า มาร ถนำควา มร ู  เกี ่ย วกับ

การปร ะกันคุ ณภา พไปใช ใน การ ดำ เนิ นง านกิ จกร รมนิสิต นักศึ กษาและปร ับใ ชใน ชีว ิต การทำ งาน ในอนา คต

 ไดอย าง มีประ สิ ทธิภาพ

 3. ก า ร ม ี สว นร วม ใน การ ปร ะ กันคุ ณภา พ การศึ กษา 

  นิสิต นักศึ กษาสา มาร ถ มีสว นร วม ใน การ ปร ะ กันคุ ณภา พ ตามภา รกิ จ ตางๆ  ของสถ าบั น อุดมศ ึกษา

 และในส  ว นท ี่เก ี่ย ว กับ การบร ิ หา ร งาน ของสถ าบั น อุดมศ ึกษา ดังนี ้

  3.1  ด  า น ก ารเร ียน กา รสอ น

      น  ิสิต นักศึ กษาสา มาร ถ เขาม า มีสว นร วม ใน การ เร ยีน กา รสอ น   การพ  ัฒ นา กระบว น การ เรียน รู ดวย

ตนเอง    โดยก า รริ เริ่ม วางแผ นกา รเรียน รูของตน เอง    กำกั บ การดำ เนิ นก ารตา มแผ นประเ ม ินผ ลการ เร ียน รูของ

ตน เอง แล ะร วมท ำงาน กับอา จาร ย บุคลา กรสายสน ับส นุน  โดยม ี จุด มุ งห มายเพื่อ พัฒนา การเรียน รูของ

ตน เอง    นำคว า มร ูดานป ระกันคุ ณภา พการศึ กษา ที่มี อยู ไ ปใช ใน การ ทำ กิจ กร รม  ใหข  อเส นอแ นะเก ี่ย วกับการจั ด

กา รเรียน การสอ น   การใ ห บร ิการตางๆ  แกชุ มชน และสั งคม   และน ิ สิต นักศึ กษาควรมี สว นร วมในการ ดำ เนิ นง าน

ด านต างๆ  ของส ถ าบั นอุดมศ ึกษา นอกจ า กนี้นิสิต นักศึ กษาตองเ ขาร วมกิจกร รมตางๆ  ของสถ าบั นเพื่อ

 เปนก ารเรียน รูและฝ กฝน ตนเอง    เปน ก ารเสริม การเร ียน การสอ นกิ จกร รมดังกล าวไดแก    กิจก ร รมสวนก ลาง 

(องค ก ารนิสิต นักศึ กษาหรือส โมสรน ิสิต นักศึ กษา)  กิ จ ก ร รมวิชาก าร (ชมรม   หรือช ุมนุ มทางวิ ชาการ เชน 

ชมรมภ าษาอ ังกฤ ษ ชมรมค อมพิ วเตอร )  กิจ ก ร รมกีฬา   (ชมร ม ก ีฬาป ระเภทต างๆ เชน ชมรมฟ ุตบอ ล

ชมรม ก รีฑา )  กิจ ก ร รมศิลปะ และวั ฒนธ รรม ( ชมร ม ท ี่เก ี่ย วของกับศิ ลปะ และวั ฒนธ รรม เชน  ชมรม ด นตรี ไทย 

 ชมรม ด นตรี สากล   ชมรม ศ าสนสัม พั นธ)  กิจ ก ร รมบำเพ็ญป ระโยชน  (ชมรม ก ิจกร รมเพื่อ การช วยเ หลือ

 สังคม  เชน  ชมรม ค ายอ าสาพ ัฒนา  ชมรม อ นุรั กษสิ ่งแ วดล อม) กิจ ก ร รมนันทน าการ (การ ส ร าง สรรค  

การอ อ กกำ ลังกาย การเล นก ีฬาเพื ่อสุขภา พ การเล นก ีฬา) สามา ร ถนำควา มร ู ดานก ารปร ะกันคุ ณภา พ

การศึ กษา ไปสู การทำ กิจ กร รมนิสิต นักศึ กษาในแต ละ ประเภท ซึ่ง จ ะสง ผล ตอการพั ฒนา คุณภา พการศึ กษา 

ของนั กศึ กษาและสถ าบั นอุดมศ ึกษา  ตัวบ  งชี้ที ่เก ี ่ย วของกับกา รเร ียน การสอ น แล ะกา รจั ดกิ จกร รมของ

นิ สิต นักศึ กษามีจำน วน 9 ตั ว บ  งชี้  โดยน ิ สิต นักศึ กษาจะมีบ ทบ าท ในการ ดำ เนิ นก ารใน แต ละ ตัวบ งชี้ตาม

ต า ราง ที่ 3  ดงั น ี ้ 
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2.1  มี ระบบ และ กลไก การ พัฒนา หลักสูตร

2.2  มี กระบวนการ เรียนรู ที่ เนน ผูเรียน เปนสำคัญ

2.3  มี โครงการ หรือ กิจกรรม ที่ สนับสนุน การ พัฒนา 

 หลักสูตรและ การ เรียน การ สอน ซ่ึง บุคคล องคกร 

 และ ชุมชน ภายนอก มีสวนรวม   

2.9 รอยละ ของ บัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี  ท่ี ได งาน ทำ 

 และการ ประกอบ อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป

2.10 รอยละ ของ บัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี ที่ ไดรับ 

  เงินเดือนเริ่มตน เปนไป ตามเกณฑ

2.11  ระดับ ความ พึงพอใจ ของ นายจาง  ผู ประกอบการ 

  และผูใช บัณฑิต

ต า ร า ง ที่ 3 บท บ า ท นิสิต นักศึ กษากับกา รปร ะกันคุ ณภา พการศึ กษา ในภาร กิ จดานก ารเร ียน การสอ น

 ให ขอมูล แก สถาบัน เกี่ยวกับ การ จัดการ เรียน การ สอน 

 ตาม หลักสูตร  

 ให ขอมูล เกี่ยวกับ คุณภาพ การ สอน ของ คณาจารย 

 มี สวนรวม ใน การ ใชความเห็น เกี่ยวกับ ขอมูล 

 ผล การ ดำเนินการหลักสูตร ที่ สถาบัน เผยแพร ตอ สาธารณะ

 ให ขอมูล แก สถาบัน เกี่ยวกับ ความ พรอม ของ การ จัด

 การ ศึกษา ตาม หลักสูตร เชน ตำรา วารสาร หอง ปฏิบัติ การ ฯ

  ติดตาม การ ปรับปรุง หลักสูตร ของ สถาบัน

 การ พัฒนา กระบวนการ เรียนรู ดวย ตน เอง

 ให ขอมูล เกี ่ยวกับ การ จัดการ เรียน การ สอน ของ อาจารย 

 แตละคน โดยเฉพาะ วิธีการ สอน การ วัด และ ประเมินผล 

 การเรียนที่ สะทอน สภาพ ที่ เกิดขึ้น จริง 

 ให ขอมูล ที ่ นำไปสู  การ เพ ิ ่ม ประสิทธิภาพ การ สอน ของ 

 อาจารย

 เสนอแนะ รูปแบบ การ จัด กิจ กรรมการ เร ียน การ สอน ที  ่

 สอดคลองกับ ความ ตองการ ของ ผูเรียน

 เสนอแนะ การ เชิญ วิทยากร จาก ภายนอก หรือ หนวยงาน ที ่

 สนใจ ไป ฝก ประสบการณ

 แสดง ความ สนใจใน สิ ่ง ที่ ตน เอง ตองการ เรียนรู  ให ผูสอน 

 ทราบ

 ให ความ รวมมือ ใน การ เก็บขอมูล ของ สถาบัน  

 ชวย ประชา สัมพันธ การ เก็บขอมูล เกี ่ยวกับ การ ติดตาม ผล 

 บัณฑิต ให เพื่อน นิสิต นักศึกษา หรือ ผูสำเร็จ การ ศึกษา  

 ไปแลว ให ทราบ และ เขา ใจถึง การนำ ผลประโยชน จาก 

 ขอมูล ไป พัฒนา สถาบัน

 ให ขอมูล เกี่ยวกับ การ ได งาน ทำ ของ รุนพี่

 ให ขอมูล การ จัดการ เรียน การ สอน คุณภาพ ผลผลิต ของ 

 สถาบัน ใน มุมมอง ของ ผูใช บัณฑิต ให ผู เกี่ยวของ ทราบ

 หลังจาก จบ การ ศึกษา ชวย ให ขอมูล ที่ มี คุณคา ตอ สถาบัน 

 ใน เรื่อง การ มี งาน ทำ การ ประกอบ อาชีพอิสระ เชน เงินเดือน 

 เริ่มตน และ หรือ รายได ตอ เดือน สถาน ที่ทำงาน ตำแหนงงาน 

 การนำ ความรู ไป ประยุกต ใช ใน การ ทำงาน  ขอเสนอ ตอ การ 

 จัดการ เรียน การ สอน ที่ เสริมสราง  ศักยภาพ ความ สามารถ 

ตัวอยาง การ แสดงบทบาท ของ นิสิต นักศึกษาตัวบงชี้
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 การ บริหาร จัดการ ที่ นำไปสู การ ทำงาน ใน โลก แหง ความ 

 เปนจริงอยาง เปน ที่พึงพอใจ ของ นายจาง  ผู ประกอบการ 

 และ ผูใช บัณฑิต

 พัฒนาตนเองใหอยูในขอบขายที่จะไดรับการยกยอง

 ทำตนไมใหสถาบันเสื่อมเสีย

 หาโอกาสและสรางชื่อเสียงแกสถาบันตามศักยภาพของ

 ตนเอง  เชน คนหา ศึกษาขอกำหนดของเวทีประกวด

 ผลงานของนักศึกษา และนำมาพิจารณาความเปนไปได

 ในการปรับลักษณะการจัดทำผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ 

 วิทยานิพนธ ใหสามารถสงประกวดได ฯ 

 ชวยใหขอมูลและเผยแพรขอมูลของตนเองและเพื่อน

 นสิตินกัศึกษาหรอืศษิยเกาทีไ่ดรับการยกยองตามเกณฑฯ

   ใหสถาบันทราบ

 สื่อสารใหสถาบันทราบถึงความตองการจำเปนของตนเอง

 ที่ตองการใหสถาบันจัดบริการให

 ใหขอมูลตอสถาบันเกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสม

 ของบริการที่สถาบันจัดให

 เสนอใหสถาบันจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทาง

 วิชาชีพของตนเอง และ/หรือศิษยเกา ท่ีสงเสริมการไดงานทำ 

 การไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

 มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนา

 ตนเองหรือเพื่อนนิสิตนักศึกษาใหมีคุณลักษณะ

 ที่พึงประสงค

 ใหความรวมมือกับสถาบันในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

 การประกันคุณภาพดานกิจการนักศึกษา

 ใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาโดย

 ใชกระบวนการ PDCA

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที ่

 สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ไดรับ

 การประกาศเกียรติคุณยกยอง  ในดานวิชาการ

 วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา  สุขภาพ  

 ศิลปะและวัฒนธรรม  และดานสิ่งแวดลอม

 ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน  

 และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต

 ที่พึงประสงค

  3.2  ดาน การ วิจัย  

      นิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะ นิสิต นักศึกษา ระดับ บัณฑิต ศึกษา สามารถ เขา รวมงาน ดาน วิจัย กับ

อาจารย นัก วิจัย และ บุคลากร สาย สนับสนุน ของ สถาบัน ทั้ง การ เปนกลุ ม ตัวอยาง (subject) สำหรับ 

การ วิจัย และ การ รวม วิจัย กับ บคุลากร ของ สถาบนั ซึง่ จะ ทำให นสิติ นกัศึกษา มี ประสบการณ ดาน การ วิจัย สามารถ 

นำไปใช ประโยชน ใน การ เรียน  และ ผลการวิจัย ของ นิสิต นักศึกษาและ ผลงานวิจัย ของอาจารย ยังมี ประโยชน 

ทั้ง ใน การ นำไปใช ดาน ตางๆ อีกดวย  ตัวบงชี้ ที่ เกี่ยวของ กับ การ วิจัย มี จำนวน 5 ตัวบงชี้  โดย นิสิต นักศึกษา จะ 

มี บทบาท ใน การ ดำเนินการใน แตละ ตัวบงชี้ ตาม ตาราง ที่ 4 ดังนี้ 

ตัวอยาง การ แสดงบทบาท ของ นิสิต นักศึกษาตัวบงชี้
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2.8 มี ระบบ และ กลไก สนับสนุน ให อาจารย ประจำ 
 ทำการ วิจัย เพื่อ พัฒนาการ เรียน การ สอน

4.1  มี การ พัฒนา ระบบ และ กลไก ใน การ สนับสนุน 
 การ ผลิต งานวิจัย และ งาน สรางสรรค

4.2 มี ระบบ บริหาร จัดการ ความรู จาก งานวิจัย และ 
 งาน สรางสรรค

4.4 รอยละ ของ งานวิจัย และ งาน สรางสรรค ที่ ตีพิมพ 
 เผยแพร ไดรับ การ จด ทะเบียน ทรัพยสิน ทาง 
 ปญญา หรือ นำไปใช ประโยชน ทั้ง ใน ระดับชาติ 
 และ ใน ระดับ นานาชาติ ตอ จำนวน อาจารย ประจำ

4.5 รอยละ ของ บทความ วิจัย ที่ ไดรับ การ อางอิง 
 (citation) ใน refereed journal หรือ ใน ฐานขอมูล
  ระดับชาต ิหรือ ระดับ นานาชาต ิตอ อาจารย ประจำ 
 (เฉพาะ สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ วิจัย)

 ให ขอมูล อาจารย เกี่ยวกับ การ เรียน การ สอน เพื่อ ใช 
 ใน การ ศึกษาวิจัย เพื่อ พัฒนาการ เรียน การ สอน   
 มี สวนรวม และ เรียนรู ใน การ วิจัย เพื่อ พัฒนาการ เรียน 

 การ สอน รวมกับ ผูวิจัย

 ให ขอมูล ความเห็น และ เขารวม เปน สวนหนึ่ง ของ การ จัดทำ 
 แผน ทรัพยากร ดาน การ วิจัย
 เขารวม การ ทำ งานวิจัย เปน ทีม กับ นัก วิจัย อาวุโส และ 

 นัก วิจัย ระดับ กลาง ใน ฐานะ ผูชวย นัก วิจัย เพื่อให สามารถ 
 ทำ งานวิจัย อยาง ลุมลึก และ ตอเนื่อง (นิสิต นักศึกษา ระดับ 
 บัณฑิต ศึกษา)

 ให ขอมูล สถาบัน เกี่ยวกับ การ จัดการ ความรู จาก งานวิจัย และ 
 งาน สรางสรรค
 ให ขอมูล สถาบัน เกี่ยวกับ ขั้นตอน และ วิธีการ ตางๆ 

 ที่เกี่ยวกับ ระบบ บริหาร จัดการ ความรู ที่ สถาบัน ดำเนินงาน 
 วา สะดวก เหมาะสม เพียงใด

 ชวย เผยแพร ผลงานวิจัย และ งาน สรางสรรค ของ สถาบัน
 ให ขอมูล เกี่ยวกับ การนำ ผลงานวิจัย ของ อาจารย ไป ใช อางอิง 

 หรือ การ นำไปใช ประโยชน ระดับชาติ

ตาราง ที่ 4 บทบาท นิสิต นักศึกษา กับ การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ใน ภารกิจ ดาน การ วิจัย

  3. 3   ดาน การ ใหบริการ ทางวิชาการ แก สังคม

        การ ใหบริการ ทางวิชาการ แก สังคม    เปน ภารกิจ หลัก ท่ี สำคัญ อยาง หน่ึง ของ สถาบันอุดมศึกษา  โดย 

มี วัตถุ ประสงค เพื่อ ให เกิด การ เรียนรู รวม กัน ระหวาง สถาบัน และ ชุมชน   มี การ แลกเปลี่ยน ความรู สมัย ใหม กับ 

ภูมิปญญา ทองถิ่น   นอกจากนี้ การ เขาไป มี สวนรวม ใน การ จัด กิจกรรมบริการ วิชาการ ของ นิสิต นักศึกษา 

ยัง เปนการ เพิ ่ม ทักษะ และ ความรู ให กับ นิสิต นักศึกษา   และ ยัง สามารถ นำ ความรู ที่ ไดรับ ไป ประยุกต ใช 

ใน การ เรียน ของ ตน    ได ฝกฝน ทักษะ ดาน อาชีพ ตาม สภาพ ความ เปนจริง เพื ่อ ให ทราบ ความ ตองการ ของ

 สังคม    ปญหา ของ สังคม และ รวม กันแกไข นิสิต นักศึกษา สามารถ นำ ความรู ดาน การประ กัน คุณภาพ ไปสู ชุมชน    

สังคม    ให รูจัก การ ดำเนินงาน ที่ มี คุณภาพ    ชวย เสนอ แนะ และ แลกเปลี่ยน ความรู และ ขอ คิดเห็น ใน การ ตรวจสอบ 

ตัวอยาง การ แสดงบทบาท ของ นิสิต นักศึกษาตัวบงชี้
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 ตาราง ที่  5 บทบาท นิสิต นักศึกษา กับ การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษา ใน ภารกิจ ดาน การ ใหบริการ ทางวิชาการ 

 แก สังคม

5.1 มี ระบบ และ กลไก ใน การ บริการ ทางวิชาการ แก 

 สังคม ตาม เปาหมาย ของ สถาบัน

5.3  รอยละ ของ กิจกรรม หรือ โครงการ บริการ วิชาการ 

 และ วิชาชีพ ที่ ตอบสนอง ความ ตองการ พัฒนา และ 

 เสริมสราง ความ เขมแข็ง ของ สังคม ชุมชน 

 ประเทศชาติ และ นานาชาติ ตอ อาจารย ประจำ

5.4 รอยละ ของ ระดับ ความ พึงพอใจ ของ ผู รับบริการ

 ให ขอมูล เกี่ยวกับ การ จัด บริการ ทางวิชาการ แก สังคม 

 ใน สวน ที่ เกี่ยวของ

 ให ขอ คิดเห็น ดาน การ จัดทำ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

 เพื่อ เชื่อมโยง และ บูรณาการ การ บริการ ทางวิชาการ แก 

 สังคม เขากับการ เรียน การ สอน 

 เขารวม กิจกรรม และ แลกเปลี่ยน เรียนรู จาก ชุมชน ใน การ 

 จัด บริการ ทางวิชาการ ของ สถาบัน

 ติดตาม การ ปรับปรุง การ ใหบริการ ทางวิชาการ แก สังคม

 ให ความ รวมมือ ใน การ เก็บขอมูล ของ สถาบัน

 เขารวม เปน สวนหนึ่ง ของ กิจกรรม หรือ โครงการ บริการ 

 วิชาการ ตางๆ ที่ สถาบัน จัด ขึ้น

 ชวย ประชา สัมพันธ การ เก็บขอมูล เกี่ยวกับ การ จัด 

 กิจกรรม บริการ วิชาการ และ วิชาชีพ ของ สถาบัน   

 กรณีท่ี รวม จัด โครงการ บริการ วิชาการ สามารถ มีสวนชวย

 รักษา และ พัฒนา ระดับ ความ พึงพอใจ ของ ผู รับบริการ

 โดย อาจ คำนึงถึง ผล ของ การ ดำเนินงาน ตอ ความ พึงพอใจ 

 ใน 4 ประเด็น สำคัญ ตาม คำ อธิบาย ตัวบงชี้ 

 (สกอ. 2551 หนา 64)

การ ดำเนินงาน ดาน การ ใหบริการทาง วิชาการ แก สังคม ของ สถาบัน    ให เปนไปตาม เปาหมาย ของ ภารกิจ หลัก 

ของ สถาบัน อุดมศึกษา    ตัวบงชี้ ที่ เกี่ยวของ กับ การ บริการ ทางวิชาการ แก สังคม    มี จำนวน  3   ตัวบงชี้  โดย 

นิสิต นักศึกษา จะ มี บทบาท ใน การ ดำเนินการ ใน แตละ ตัวบงชี้  ตาม ตาราง ที่  5   ดังนี้  

  3.4  ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    

      นิสิต นักศึกษา ตอง รวม กิจ กรรมการ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม ของ สถาบัน แลว  ยัง ตอง รวม

 จัด กิจกรรม ของ สโมสร หรือ ชมรม เพื่อ สนับสนุน การ เรียนรู และ สราง จิตสำนึก ใน ความเปน ไทย ที่จะ ตอง มี การ 

ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม ของ ชาติ  ตัวบงชี้ ที่ เกี่ยวของ กับ การ ทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม มี จำนวน 3 ตัวบงชี้ 

โดย นิสิต นักศึกษา จะ มี บทบาท ใน การ ดำเนินการ ใน แตละ ตัวบงชี้ ตาม ตาราง ที่ 6 ดังนี้ 

ตัวอยาง การ แสดงบทบาท ของ นิสิต นักศึกษาตัวบงชี้
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6.1 มี ระบบ และ กลไก ใน การ ทำนุบำรุง ศิลป 

 วัฒนธรรม

6.2  มี ผลงาน หรือ ชิ้นงาน การ พัฒนา องคความรู 

 และ สราง มาตรฐาน ศิลป วัฒนธรรม (เฉพาะ 

 สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ พัฒนา 

 ศิลป วัฒนธรรม)

6.3  ประสิทธิผล ใน การ อนุรักษ พัฒนา และ สรางเสริม 

 เอกลักษณ ศิลป วัฒนธรรม   (เฉพาะ สถาบัน ที่ 

 เนน การ ผลิต บัณฑิต และ พัฒนา

  ศิลป วัฒนธรรม)

 ให ขอมูล แก สถาบัน เกี่ยวกับ กิจกรรม ทำนุบำรุง

  ศิลปวัฒนธรรม

 ให ขอมูล ที่ นำไปสู การ ปรับปรุง กิจกรรม ทำนุบำรุง   

 ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให สามารถ สราง ความ ตระหนัก ตอ นิสิต  

 นักศึกษา ใน การ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม

 เขาไป เปน สวนหนึ่ง ของ การ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม ตาม   

 ความ สมัครใจ

 ติดตาม การ ปรับปรุง แผนการ ดำเนินงาน เสริมสราง 

 ศิลป วัฒนธรรม

 ให ความ รวมมือ ใน การ ทำ กิจกรรม ของ สถาบัน

 หา โอกาส เผยแพร และ สราง ชื่อเสียง ให กับ สถาบัน ตาม   

 ศักยภาพ ของ ตน เอง

 เขารวม โครงการ หรือ เสนอ กิจกรรม ที่ สนใจ ตอ สถาบัน

 เสาะแสวง แหลง ศิลป วัฒนธรรม ใน ทองถิ่น หรือ ภูมิ ภาค  

 และ แจง เปน ขอมูล ให กับ สถาบัน

 ชวย ประชา สัมพันธ เผยแพร ผลงาน ของ นิสิต นักศึกษา และ  

 สถาบัน

 ประพฤติตน ให เปน แบบอยาง ที่ ดี ของ สังคม ใน สถาบัน ทั้ง   

 ความ ประพฤติ กริยา มารยาท การ พูดจา และ การ แตงกาย

ตารางที่ 6 บทบาทนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาในภารกิจดานการทำนุบำรุง

  ศิลปวัฒนธรรม

  3.5  ดาน การ บริหารงาน

      ใน การ ขับ เคลื ่อน การ ปฏิบัติ งาน ตาม ภารกิจ ของ สถาบัน อุดมศึกษา ทั ้ง 4 ดานขางตน 

การ บริหารงานเปน กลไก สำคัญ ท่ีจะ ทำ ใหการ ปฏิบัติ งาน ตาม ภารกิจ เปนไป อยาง มี ประสิทธิภาพ และ เกิด ประสิทธิผล

 ตามที่ กำหนด ไว  การ ประกัน คุณภาพ ใน สวน ที่ เกี่ยวของ กับการ บริหารงาน มี อยู ใน หลาย องคประกอบ โดย

 นิสิต นักศึกษา จะ มี บทบาท ใน การ ดำเนินการใน ตัวบงชี้ 9 ตัว  ตาม ตาราง ที่ 7 ดังนี้

ตัวอยาง การ แสดงบทบาท ของ นิสิต นักศึกษาตัวบงชี้
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1.1  มี การ กำหนด ปรัชญา หรือ ปณิธาน ตลอดจน 

 มี กระบวนการ พัฒนา กลยุทธ แผน ดำเนินงาน 

 และ มี การ กำหนด ตัวบงชี้ เพื่อ วัด ความ สำเร็จ ของ 

 การ ดำเนินงาน ตาม แผน ให ครบ ทุก ภารกิจ

1.2 รอยละ ของ การ บรรลุ เปาหมาย ตาม ตัวบงชี ้ ของ 

 การ ปฏิบัติ งาน ที่ กำหนด

2.7 มี กระบวนการ สงเสริม การ ปฏิบัติ ตาม 

 จรรยาบรรณ วิชาชีพ ของ คณาจารย

7.1 สภา สถาบัน ใช หลัก ธรรมาภิบาล ใน การ บริหาร 

 จัดการ และ สามารถ ผลักดัน สถาบัน ให แขงขัน ได 

 ใน ระดับ สากล

7.2 ภาวะผูนำ ของ ผูบริหาร ทุก ระดับ ของ สถาบัน

7.3 มี การ พัฒนา สถาบัน สู องคการ เรียนรู

 ให ขอมูล แก สถาบัน เพื่อ ประกอบการ จัดทำ แผน

 การ ดำเนินงาน ตาม ภารกิจ หลัก ของ สถาบัน

 ศึกษา ปรัชญา หรือ ปณิธาน กลยุทธ ตัวบงชี้ เปาหมาย

 การ ดำเนินงาน ของ แตละ ตัวบงชี้ ที่ สถาบัน กำหนด เพื่อ วัด 

 ความ สำเร็จ ของ การ ดำเนินงาน และ พิจารณา ความ 

 เปนไปได ใน การ ปรับ เปลี่ยน/พัฒนา โครงการ กิจกรรม 

 และ/หรือ วิธีการ ดำเนินงาน ของ ชมรม สโมสร องคกร 

 นักศึกษา ที่ ตน เอง มี สวนรวม ให มี สวน เสริมสราง ความ 

 สำเร็จ ตาม ปณิธาน กลยุทธ ตัวบงชี้ ไปดวยกัน 

 ให ขอมูล ที่ เปน ประโยชน ตอ การ ประเมิน และ การ ปรับปรุง 

 แผนการ ดำเนินงาน ใน แตละ ภารกิจ ของ สถาบัน รวมถึง 

 การ ปรับปรุง ตาม สภาพการณ ปจจุบัน และ แนวโนม ใน 

 อนาคต ที่ เห็นวา สงผลตอ โอกาส ที่ นักศึกษา จะ ไดรับ การ 

 พัฒนา ศักยภาพ ความ สามารถ และ คุณลักษณะ ของ 

 บัณฑิต ที่ พึงประสงค

 ให ขอมูล ที่ เกี่ยวของ ใน การ วิเคราะห ผล การ ปฏิบัติ งาน  

 ตามตัวบงชี้ ของ การ ปฏิบัติ งาน

 ให ขอมูล ที่ แสดง ความ ชื่นชม ตอ อาจารย ที่ เปน ตัวอยาง ที่ ดี 

 มี จรรยาบรรณ วิชาชีพ สูง

 ติดตาม ขอมูล ที่ เกี่ยวกับ การ ประชุม สภา สถาบัน และ มติ  

 ของ สภา สถาบัน ใน เรื่อง ตางๆ

 หาก สถาบัน ให นิสิต นักศึกษา มี สวนรวม ใน กระบวนการ 

 สรรหา ผูบริหาร นิสิต นักศึกษา ควร หา ขอมูล อยาง ถูกตอง 

 และ เที่ยงตรง เกี่ยวกับ บุคคล ที่ สมควรเปน ผูบริหาร 

 ตัดสินใจ อยาง เปนอิสระ ใน กระบวนการ สรรหา เพื่อให ได 

 บุคคล ที่ เหมาะสม ที่สุด ที่จะ มา บริหาร และ พัฒนา สถาบัน

 พัฒนา ตน เอง ให เปน ผู ใฝรู  

 พิจารณา ความ เปนไปได ที่จะ พัฒนาการ เรียนรู ผลงาน  

 การ ปฏิบัติ งาน เปน โครงการ/กิจกรรม จัดการ ความรู  

 โดย อาจ ทำ รวมกับ เพื่อน นักศึกษา และ/หรือ อาจารย 

ตาราง ที่ 7 บทบาท นิสิต นักศึกษา กับ การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ในดาน การ บริหารงาน ของ สถาบัน 

  อุดมศึกษา

ตัวอยาง การ แสดงบทบาท ของ นิสิต นักศึกษาตัวบงชี้
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 ให ความ รวมมือ ใน การ เก็บขอมูล ของ สถาบัน

 ให ขอมูล เกี่ยวกับ การนำ การ จัดการ ความรู ไป ใช ใน การ 

 จัด กิจกรรม และ การ ดำเนินงาน ของ สโมสร หรือ ชมรม ของ 

 นิสิต นักศึกษา

 เสนอ ตน เอง เขา เปน สวนหนึ่ง ของ การ จัดการ ความรู 

 ใน สถาบัน

 ใช ระบบ ฐานขอมูล ของ สถาบัน ใน สวน ที่ เกี่ยวของ

 ให ขอมูล เพื่อ การ ประเมิน และ การ ปรับปรุง ฐานขอมูล 

 เพื่อให เปน ประโยชน ตอ นิสิต นักศึกษา มากขึ้น

 ให ความ รวมมือ กับ สถาบัน ใน การ ดำเนินการ เพื่อ ลด ความ 

 เสี่ยง ที่จะ เกิดขึ้น จาก การ ดำเนินงาน ดาน ตางๆ ของ สถาบัน

 ให ความ รวมมือ ใน การ จัด เก็บขอมูล และ ให ขอ เสนอแนะ 

 เพื่อ นำไปใช ใน การ ปรับปรุง แผน บริหาร ความ เสี่ยง

 ใน การ จัดทำ โครงการ และ กิจกรรม ของ นิสิต นักศึกษา ให 

 คำนึงถึง การ ใช ทรัพยากร อยาง มี ประสิทธิภาพ ให มี 

 การ ใช ทรัพยากร รวมกัน ระหวาง ชมรม ระหวาง คณะ และ 

 ระหวาง สถาบัน กับ บุคคล และ หนวยงาน ภายนอก

 มี การ ประเมิน การ ประหยัด งบประมาณ ของ โครงการ และ 

 กิจกรรม จาก การ ใช ทรัพยากร รวมกัน

7.5 ศักยภาพ ของ ระบบ ฐานขอมูล เพื่อ การ บริหาร 

 การ เรียน การ สอน และ การ วิจัย

7.8 มี การนำ ระบบ บริหาร ความ เสี่ยง มา ใช 

 ใน กระบวนการ บริหาร การ ศึกษา

8.2 มี การ ใช ทรัพยากร ภายใน และ ภายนอก สถาบัน 

 รวมกัน

ตัวอยาง การ แสดงบทบาท ของ นิสิต นักศึกษาตัวบงชี้



บท ที่ 3
การ ใช แนวคิด การ ประกัน คุณภาพ ใน การ พัฒนา ทักษะ ตน เอง 

สู บัณฑิต ที่ พึงประสงค
  

 1. เปาหมาย ใน การ พัฒนา บัณฑิต

 เพื่อ เปนการ พัฒนา ทักษะ ดาน ประกัน คุณภาพ ให นิสิต นักศึกษามี ความ ตระหนัก ใน เรื่อง คุณภาพ และ 

สามารถ นำ องคความรู ดาน ระบบ กลไก การ ประกัน คุณภาพ เชน กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ และ ประเมิน 

คุณภาพ ไป ใชได จริง ไมใช เพียง เปนการ ทองจำ และ คาดหวัง วา จะ นำไปใช ให เกิด ประโยชน กับ ตัวเอง สังคม และ 

ประเทศชาติ  ซ่ึง ใน ระบบ การ ศึกษา ของ ชาติ ได ให ความ สำคัญ ใน ประเด็น น้ี  โดย มี การ กำหนด วัตถุ ประสงค เปาหมาย 

ท่ี เปน มาตรฐาน และ มี ระเบียบ ประกาศ ท่ี เก่ียวของ หลาย ฉบับ  แมวา จะ ไมได กำหนด ไว เปน ขอความ ท่ี ชัดเจน ตรงไป 

ตรง มา แต ก็ สามารถ วิเคราะห และ สังเคราะห เจตนารมณ ของ วัตถุ ประสงค ดาน การ สราง ทักษะ การ ประกัน คุณภาพ 

ให กับ นิสิต นักศึกษา ได ตรงกัน เชน 

 1.1  ลักษณะ ของ บัณฑิต ที่ พึงประสงค

   บัณฑิต ที่ พึงประสงค ตาม วิสัยทัศน ของ การ พัฒนา นักศึกษา ใน แผน พัฒนาการ ศึกษา ระดับ 

อุดมศึกษา ฉบับ ที่ 9 (พ.ศ. 2546 – 2549) คือ บัณฑิต ที่ มีความรู คู คุณธรรม มี สติปญญา ใฝ การ เรียนรู นึกคิด 

อยางมีระบบ มี จิตสำนึก และ ศักยภาพ ใน การ สรางงาน บุคลิกภาพ ดี มี ความ เปน ผูนำ ยึดมั่น ใน ระบอบ 

ประชาธิปไตย อัน มี พระมหากษัตริย ทรง เปน ประมุข มี วินัย รับผิดชอบ ตอ ตน เอง และ เอื้ออาทร ตอ สังคม ตระหนัก 

ใน คุณคา ทรัพยากร และ ภูมิปญญา ทองถิ่น สุขภาพ ดี และ มี ความ เปน สากล 

   เพื ่อให บรรลุ จุด มุ งหมาย ตาม วิสัยทัศน การ พัฒนา นักศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการ 

การ อุดมศึกษา (ทบวง มหาวิทยาลัย เดิม)  จึง ได กำหนด วัตถุ ประสงค ใน การ สราง หรือ ผลิต บัณฑิต ให มี คุณลักษณะ 

ดังนี้

   1) มีความรู ทักษะ (ดาน วิชาการ วิชาชีพ วิชา ชีวิต) และ ความ สามารถ ระดับ สากล เรียนรู (ใฝรู) 

ตลอดชีวิต

   2) มี คุณธรรม จริยธรรม วินัย ความ รับผิดชอบ และ ความ เปน ผูนำ

   3) มีสติปญญา และวิจารณญาณ มีวิธีคิดอยางเปนระบบและสามารถแกไขปญหาได

   4) เขาใจความเปนจริงของสังคมไทยและสังคมโลก รู เทาทันตอการเปลี ่ยนแปลงการ

แขงขันในระดับสากล และสามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข

   5) มี ความ เปน ประชาธิปไตย

   6) มี จิตสำนึก และ ภาคภูมิใจ ใน ความ เปน ไทย สามารถ ใช ภูมิปญญา ไทย ใน การ พัฒนา ประเทศ

   7) ตระหนัก ใน คุณคา ทรัพยากร ศิลป วัฒนธรรม และ ภูมิปญญา ทองถิ่น

   8) มี จิตสำนึก และ ศักยภาพ ใน การ สรางงาน

   9) มี สุขภาพกาย และ สุขภาพจิต ดี
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 1.2  พระ ราช บัญญัติ การ ศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 

          จาก พระ ราช บัญญัติ การ ศึกษา แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2)  พ.ศ. 2545

ใน มาตรา 6 กำหนด ใหการ จัดการ ศึกษา ตอง เปนไป เพื่อ พัฒนา คน ไทย ให เปน มนุษย ที่ สมบูรณ ทั้ง รางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และ วัฒนธรรม ใน การ ดำรงชีวิต  สามารถ อยู รวมกับ ผูอื่น ได อยาง

 มี ความ สุข ประกอบ กับ นโยบาย ทางสังคม ของ รัฐบาล ที่ มุงมั่น จะ สราง สังคม เข็ม แข็ง ที่ คนใน ชาติ อยู เย็น เปนสุข 

รวมกัน อยาง สมานฉันท บน พื้นฐาน ของ คุณธรรม ประการ หนึ่ง คือ เรงรัด ปฏิรูป การ ศึกษา โดย ยึด คุณธรรม 

นำ ความรู  โดย คำนงึถึง การ พัฒนา คุณภาพ และ มาตรฐาน การ ศึกษา ทุก ระดับ  เสรมิสราง ความ ตระหนกั ใน คุณคา 

ของ ปรัชญา ของ เศรษฐกิจ พอเพียง ความ สมานฉันท สันติวิธี วิถี ชีวิต ประชาธิปไตย พัฒนา คน โดย ใช คุณธรรม 

เปน พื้นฐาน ของ กระบวนการ เรียนรู ที่ เชื่อมโยง ความ รวมมือ ของ สถาบัน ครอบครัว ชุมชน สถาบัน ทาง ศาสนา 

และ สถาบัน การ ศึกษา การ จัดการ ศึกษา จะ เนน การ กระจาย อำนาจ ไปสู เขต พื้นที่ สถานศึกษา และ ทองถิ่น รวมท้ัง 

ความ มี สวนรวม ของ ประชาชน และ ภาคเอกชน ใหการ ศึกษา สราง คน และ สราง ความรู สู สังคม คุณธรรม คุณภาพ 

สมรรถภาพ และ ประสิทธิภาพ

 1.3  เกณฑ มาตรฐาน งาน กิจกรรม นักศึกษา พ.ศ. 2541

           ได กำหนด 3 องคประกอบ หลัก ประก อบ ดวย

   (1) เปาหมาย ของ งาน กิจกรรม นักศึกษา คือ การ สงเสริม สนับสนุน ให นักศึกษา รวมกัน 

จัดกิจกรรม ที่ มี ปริมาณ เพียงพอกับ ความ ตองการ ของ นักศึกษา และ มี คุณภาพ ดี

   (2) ประเภท ของ กิจกรรม นักศึกษา สถาบัน อุดมศึกษา ตอง สงเสริม สนับสนุนให นักศึกษา

รวมกัน จัด กิจกรรม ประเภท ตางๆ ดังนี้

    - กิจกรรม สวนกลาง ไดแก องคการ นักศึกษา หรือ สโมสร นักศึกษา

    - กิจกรรม วิชาการ  ไดแก ชมรม หรือ ชุมนุม ทางวิชาการ เชน ชมรม ภาษา อังกฤษ ชมรม

คอมพิวเตอร  เปนตน

    - กิจกรรม กีฬา ไดแก ชมรม กีฬา ประเภท ตางๆ เชน ชมรม ฟุตบอล ชมรม กรีฑา เปนตน

    -  กิจกรรม ศิลปะ และ วัฒนธรรม ไดแก ชมรม ดนตรี ไทย ชมรม ดนตรี สากล ชมรม อีสาน  

เปนตน

    -  กิจกรรม บำเพ็ญ ประโยชน ไดแก ชมรม กิจกรรม เพื่อ การ ชวยเหลือ สังคม เชน ชมรม คาย 

อาสา พัฒนา  ชมรม อนุรักษ สิ่งแวดลอม เปนตน

    - กิจกรรม นันทนาการ ไดแก กิจกรรม เพ่ือ ความ สนุกสนาน เพลิดเพลิน เชน การ สังสรรค  การ 

ออกกำลังกาย การ เลนกีฬา เพื่อ สุขภาพ  การ เลนกีฬา เฮฮา  เปนตน

  (3) การ บริหาร ประกอบดวย

    3.1  การ จัด องคการ

    3.2  บุคลากร

    3.3  สิ่ง อำนวย ความ สะดวก

    3.4  งบประมาณ

    3.5  ความ รับผิดชอบ ตามกฎหมาย
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    3.6  ความ สัมพันธ ระหวาง หนวยงาน และ ชุมชน

    3.7  จรรยาบรรณ

    3.8  การ ประเมินผล

 โดย ผูบริหาร กิจกรรม นิสิต นักศึกษา ตอง สงเสริม สนับสนุน ให มี การ ประเมินผล การจัด กิจกรรม 

นิสิต นักศึกษา ของ แตละ องคกร กิจกรรม นิสิต นักศึกษา เปนประจำ  หัวขอ การ ประเมิน นั้น อาจ รวมถึง ความ สนใจ 

เขารวม กิจกรรม และ การ เขารวม กิจกรรม ของ นิสิต นักศึกษา คุณภาพของกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ตลอดจน

ปญหาในการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

 1.4  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

   กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา แหงชาติ  (Thai Qualifi cations Framework for

Higher Education ; TQF : HEd.) หมายถึง กรอบ ที่ แสดง ระบบ คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา ของ ประเทศ ซึ่ง

 ประกอบดวย ระดับ คุณวุฒิ ความ เชื ่อมโยง ตอ เนื ่องจาก คุณวุฒิ ระดับ หนึ่ง ไปสู  ระดับ ที่ สูงขึ ้น การ แบง 

สาขาวิชา มาตรฐาน ผลการเรียน รู  ที ่ เพิ ่ม สูงขึ ้น ตาม ระดับ ของ คุณวุฒิ ลักษณะของ หลักสูตรใน แตละ 

ระดับ คุณวุฒิ  ปริมาณ การ เรียนรู ที่ สอดคลองกับ เวลา ที่ ตอง ใช การ เปดโอกาส ให เทียบ โอน ผลการเรียน รู 

จาก ประสบการณ    ซ่ึง เปนการ สงเสริม การ เรียนรู ตลอดชีวิต  รวม ท้ัง ระบบ และ กลไก ท่ี ให ความ ม่ัน ใจ ใน ประสิทธิผล 

การ ดำเนินงาน ตาม กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา แหงชาติ ของ สถาบัน อุดมศึกษา สามารถ ผลิต

 บัณฑิต ให บรรลุ คุณภาพ ตาม มาตรฐาน ผลการเรียน รู ที่ กำหนด ไว    

     มาตรฐาน ผลการเรยีน รู  ( D o m a i n   o f   L e a r n i n g )   ท่ีคาดหวงั ให ผูเรียน ไดรับ การ พัฒนา ครอบคลมุ 

อยาง นอย  5   ดาน ได แก  ดาน คุณธรรม  จริยธรรม  ดาน ความรู    ดาน ทักษะ ทาง ปญญา  ดาน ความ สัมพันธ ระหวาง 

บุคคล และ ความ รับผิดชอบ  และ ดาน การ วิเคราะห เชิง ตัวเลข  การ สื่อสาร และ การ ใช เทคโนโลยี สารสนเทศ

     กรอบ มาตรฐาน คุณวฒุ ิจะ เปนหลกั ให สถาบนั อดุมศึกษา นำไป พัฒนา หลกัสตูร และ กระบวนการ 

เรียน การ สอน เพื่อ ให บัณฑิต บรรลุ กลุม มาตรฐาน ผลการเรียน รู ที่ กำหนด ไว ใน แตละ คุณวุฒิ และ เปน กรอบ ที ่

ผูบริหาร  คณาจารย  รวม ทั้ง ผู ที่ เกี่ยวของ สามารถ สื่อสาร กับ ผู ใช บัณฑิต และ สังคม ได อยาง มี ประสิทธิภาพ ถึง 

กระบวนการ จัดการ ศึกษา และ คุณภาพ ของ บัณฑิต ใน แตละ คุณวุฒิ

   

 2. กระบวนการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามวงจร PDCA

 กระบวนการ คุณภาพ พ้ืนฐาน ท่ี ตองการ สราง ให บัณฑิต ทุกคน ท่ี จบ การ ศึกษา จาก ทุก สถาบัน ในประเทศ 

ไทย ได นำมาใช คือ กระบวนการ วงจร  PDCA  (Plan – Do – Check – Act) ของ ศาสตราจารยเดม มิ่ง (Deming’s 

cycle) 

 1. Plan  (การ วางแผน)

  หมายถึง ทักษะ ใน การ กำหนด เปาหมาย การ วิเคราะห และ สังเคราะห หา วิธีการ และ กระบวนการ

ให บรรลุ เปาหมาย นั้นๆ โดย จะ ตอง มี การ กำหนด ตัวบงชี้ กำกับ ไว  เพื่อจะ ได นำไปใช ใน การ ประเมินผลดำเนินการ
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 2. Do (การ ดำเนินงาน)

  หมายถึง ทักษะ ใน การ ปฏิบัติ ตาม แผน ตาม ขั้นตอน และ เงื่อนไข ตางๆ ที่ กำหนด ไว กรณีที่ 

ไม สามารถดำเนนิการ ได  เน่ืองจาก มี การ เปล่ียนแปลง ปจจัย ส่ิงแวดลอม ท้ัง ภายใน และ ภายนอก จะ ตอง มี การ ปรับ 

แผน ใน ระหวาง ดำเนินการ โดย มี คำ อธิบาย และ เหตุผล ประกอบ

 3. Check (การ ประเมินผล)

  หมายถึง ทักษะ ใน การ รวบรวม ขอมูล ของ ผล การ ดำเนินงาน ท่ี สอดคลองกับ ประเด็น ตัวบงช้ี ท่ี ต้ังไว  

เพื่อ นำมาใช เปรียบ เทียบกับ เปาหมาย ของ แผน ใน ขั้น ตอนที่ 1 ใน การ ประเมิน นี้ จะ ตอง พิจารณา ใน เชิง ปริมาณ 

และ เชิง คุณภาพของ ผลงาน ดวย ซึ่ง ควร จะ ดำเนินการ ใน ลักษณะ กรรมการ โดย ให ผู ที่ เกี่ยวของ และ ไม เกี่ยวของ 

มา รวมใน กระบวนการ ประเมิน ดวย เพื่อจะ ได ลด อคติ และ ลด ปจจัย แทรก ใน การ ประเมิน ผลงาน ของ ตัวเอง โดย 

อาจ ใช วิธีการ ใน หลาย รูปแบบ เชน ใช แบบสอบถาม ใช การ สังเกต สภาพ จริง  หรือ ใช การ สัมภาษณ ผู ที่ มี สวน ได 

สวน เสีย ก็ได

 4. Act  (การปรับปรุง)

  หมายถึง ทักษะ ที่ ตองการ ให นำ ผล การ ประเมิน มา ใช เปนแนว ทางใน การ ปรับปรุง ผล การ 

ดำเนินงานใน ครั้ง ตอไปให มี คุณภาพ มาก ยิ่งขึ้น เชน สราง ความ พึงพอใจ ให มากขึ้น  ผลงาน ไดรับ รางวัล คุณภาพ  

มี การ ประหยัด เวลา ประหยัด คา ใชจาย มี ปริมาณ งาน มากขึ้น สราง ความ คุมคา หรือ สราง คุณคา ของ ผลงาน

 ให สูงขึ้น 

         วงจร คุณภาพ นี้ จะ ตอง หมุน อยู ตลอด เวลา  เปน วงจร ที่ ตอเนื ่อง ของ กิจกรรมนั้นๆ เพื ่อ 

มุงสู อนาคต โดย ตอง มี การ ถายทอด ทักษะ จาก นิสิต นักศึกษา รุน หนึ่ง ไปสู อี กรุน หนึ่ง ซึ่ง จะ ทำให นิสิต นักศึกษา 

รุนใหมๆ ไม ตอง เสียโอกาส และ เสียเวลา ใน การ เรียนรู ฝก ทักษะ เดิม ที่ผานมา  แต สามารถ ทำงาน ที่ตอ ยอดจาก 

ทักษะ ในอดีต และ พัฒนา เปน ทักษะ ใหม ที่ ดีกวา เดิม

 3. แนวทางการพัฒนาตนเองของนิสิตนักศึกษาดวยกระบวนการประกันคุณภาพ

 3.1   การพัฒนาตนเองโดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

   การพัฒนาตนเองของนสิิตนักศึกษาดวยกระบวนการประกนัคุณภาพ ควรจะตองใชพันธกิจหรือ

กิจกรรมที่สถาบันดำเนินการอยูแลวเปนตัวเชื่อมโยง  โดยใหครอบคลุมในทุกพันธกิจ  รวมทั้งมีรูปแบบ

ที่หลากหลาย ดังนี้

Do

Act

Plan

Check
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   1) พันธกิจ ดาน การ เรียน การ สอน

       นิสิต นักศึกษา สามารถ เขามา มี สวนรวม ใน การ จัดการ ศึกษา การ เรียน การ สอน ของ คณาจารย 

และ การ พัฒนา กระบวนการ เรียนรู ของ ตน เอง  โดย การ วางแผนการ เรียนรู ของ ตน เอง ตั้งแต ป แรก จนถึง ป สุดทาย 

ของ หลักสูตร กำกับ ติดตาม การ เรียนรู ตาม แผน  และ ประเมิน ผลการเรียน รู ของ ตน เอง เพื่อ ปรับปรุง การ เรียน

 ใน ภาคการศึกษา ถัดไป โดย มี จุด มุงหมาย คือ การ พัฒนาการ เรียนรู ของ ตน เอง การ มี สวนรวม ใน การ ประเมิน และ

 ให ขอ เสนอแนะ เพื่อ นำไป ปรับปรุง กระบวนการ สอน ของ อาจารย ผูสอน  นอกจากนี้ นิสิต นักศึกษา สามารถ 

นำ ทักษะดาน ประกัน คุณภาพ ที่ มี อยู ไป ใช ใน การ ปรับปรุง การ ดำเนินการ กิจกรรม นิสิต นักศึกษา ใน ทุก ดาน และ 

สามารถ มี สวนรวม ใน การ สราง แนวทาง หรือ ตัวบงช้ี ของ กระบวนการ ประเมินผล ดำเนินงาน ดาน ตางๆ ของ สถาบัน 

อุดมศึกษา ดวย โดยเฉพาะ ใน ประเด็น ที่ เกี่ยวของ โดย ตรง กับ นิสิต นักศึกษา

   2) พันธกิจ ดาน การ วิจัย

     นิสิต นักศึกษา สามารถ เขามา มี สวนรวม ใน พันธกิจ ดาน การ วิจัย   โดย นำ ความรู และ ทักษะ 

PDCA ไป ใช ใน การ วางแผน ทำ วิทยานิพนธ งานวิจัย โครงงาน กิจกรรม สราง องคความรู ใหม  และ ดำเนินการ ทำ 

วิทยานิพนธ งานวิจัย โครงงาน กิจกรรม สราง องคความรู ใหม ตาม วิธีการ ที่ ได วางแผน ไว  มี การ ประเมินผล และ 

นำ ผล การ ประเมิน การ จัดทำ วิทยานิพนธ งานวิจัย โครงงาน กิจกรรม สราง องคความรู ใหม มา วิเคราะห เปรียบ 

เทียบกับ เปาหมาย ที่ ตั้งไว  นิสิต นักศึกษา ปรับปรุง การ จัดทำ วิทยานิพนธ งานวิจัย โครงงาน กิจกรรม สราง 

องคความรู ใหม ตาม ผล การ ประเมิน

   3) พันธกิจ ดาน การ ใหบริการ ทางวิชาการ 

     นิสิต นักศึกษา สามารถ พัฒนา ตน เอง โดย เขามา มี สวนรวม ใน กระบวนการ ดำเนินงาน ดาน 

การใหบริการ ทางวิชาการ ให ชุมชน สังคม  ของ สถาบัน อุดมศึกษา  เชน สำรวจ ความ ตองการ ของ ผู รับบริการ 

รวมกับ อาจารย  เปน ผู ประสานงาน กับ ผู รับบริการ  เปน ผูชวย วิทยากร  หรือ ชวย ใน การ ติดตาม ประเมินผล การ 

ใหบริการ ทางวิชาการ ของ สถาบัน อุดมศึกษา  และ สามารถ ให ขอ เสนอแนะ ใน การ ปรับปรุง คุณภาพ การ ใหบริการ 

วิชาการ ดาน ตางๆ แก สถาบัน อุดมศึกษา 

   4) พันธกิจ ดาน การ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม

      นิสิต นักศึกษา สามารถ พัฒนา ตน เอง โดย เขามา มี สวนรวม ใน การ จัด กิจกรรม ทำนุบำรุง 

ศิลป วัฒนธรรมของ สถาบัน อุดมศึกษา เชน การ เขารวม กิจกรรม ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม ที่ จัด โดย คณะ

หรือ มหาวิทยาลัย ชวย ใน การ ติดตาม ประเมินผล การ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม ของ สถาบัน อุดมศึกษา และ สามารถ 

ให ขอ เสนอแนะ ใน การ ปรับปรุง คุณภาพ การ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม ดาน ตางๆ แก สถาบัน อุดมศกึษา 

 3.2  พัฒนา ตน เอง โดย เชื่อมโยง กับ กิจกรรม หรือ โครงการ นิสิต นักศึกษา

   นิสิต นักศึกษา สามารถ ที่จะ นำ ความรู และ ทักษะ ของ กระบวนการ PDCA ไป ใช ใน การ จัด 

กิจกรรม ของ นิสิต นักศึกษา ได อยาง หลากหลาย รูปแบบ ดังนี้ 

   1) กิจกรรม ดาน วิชาการ

     เปน กิจกรรม ท่ี มุงเนน ให นิสิต นักศึกษา มี ทักษะ ดาน วิชาการ และ วิชาชีพ  เพ่ิมพูน ประสบการณ

วิชาชีพ ใน ระหวาง การ ศึกษา  ปลูกฝง จิตสำนึก ความ มี ศักยภาพ ใน การ ทำงาน ท้ัง วิชาการ และ วิชาชีพ การ สราง อาชีพ 
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โดยเฉพาะ อาชีพอิสระ  มี วิธี คิด อยาง เปนระบบ สามารถ นำ ประสบการณ ท้ัง ทาง ดาน วิชาการ และ วิชาชีพ แกไข ปญหา 

ได เชน ชมรม วิชาการ วิชาชีพ ตางๆ คณิตศาสตร บัญชี  คอมพิวเตอร ผู ประกอบการ ขนาดยอม เปนตน 

     ใน การ ดำเนินการ กิจกรรม วิชาการ  ควร เริ่มจาก การ สำรวจ ความ ตองการ ของ สมาชิก

 ใน การ ทำกิจกรรม วิชาการ ตางๆ   วางแผนการ จัด กิจกรรม ตาม ความ ตองการ ของ สมาชิก  วาง ทีม ดำเนินการ  วาง กลุม

 เปาหมาย  ขั้นตอน ตอไป คือ ดำเนิน กิจกรรม วิชาการ ตาง ๆ ตาม แผนที่ วางไว  ประเมินผล การ ดำเนินการ และ 

นำ ผล มา เปรียบ เทียบกับ เปาหมาย ที่ ตั้งไว  ปรับปรุง โครงการ กิจกรรม ตาม ผล การ ประเมิน

   2) กิจกรรม กีฬา และ การ สงเสริม สุขภาพ

     เปน กิจกรรม ที่ มุงเนน เพื่อ สงเสริม ใน นิสิต นักศึกษา มี ทักษะ ใน การ เลนกีฬา ออกกำลังกาย 

เพื่อ การ สงเสริม สุขภาพ  ความ มี น้ำใจ เปน นักกีฬา  ความ สามัคคี  ความ เสียสละ มี สุขภาพกาย และ สุขภาพจิต ดี  

เชน ชมรม กีฬา ตางๆ  ชมรม สงเสริม สุขภาพ เชน โยคะ แอโรบิค  เตนรำ เปนตน

     ใน การ ดำเนิน กิจกรรม กีฬา และ การ สงเสริม สุขภาพ ควร เริ ่มจาก สำรวจ ความ ตองการ 

ของ สมาชิก ใน การ ทำ กิจกรรม  วางแผนการ จัด กิจกรรม ตาม ความ ตองการ ของ สมาชิก วาง ทีม ดำเนินการ

วาง กลุม เปาหมาย ดำเนิน กิจกรรม ตาง ๆ  ตาม แผนที่ วางไว  ประเมินผล การ ดำเนินการ และ นำ ผล มา เปรียบ เทียบ

กับ เปาหมาย ที่ ตั้งไวปรับปรุง โครงการ กิจกรรม ตางๆ ตาม ผล การ ประเมิน  

   3) กิจกรรม บำเพ็ญ ประโยชน และ รักษา สิ่งแวดลอม

     เปนการ จัด กิจกรรม ใน ลักษณะ การ บำเพ็ญ ประโยชน และ รักษา สิ่งแวดลอม ตอ สังคม 

ชุมชน โดยการนำ ความรู ทางวิชาการ ของ นิสิต นักศึกษา ไป ใช ใน การ จัด กิจกรรม ที่ ตอบสนอง ความ ตองการ

 ของ ชุมชน และ เปน กิจกรรม ที่ เนน การ มี สวนรวม ของ นิสิต นักศึกษาใน การ เรียนรู ภูมิปญญา ชาวบาน การ รักษา 

สิ่งแวดลอม รวมทั้ง เสริมสราง ประสบการณ การ ทำงาน และ การ ใชชีวิต รวมกัน ใน หมู นิสิต นักศึกษา และ ชุมชน  

ซึ่ง กิจกรรม บำเพ็ญ ประโยชน  อาจ จำแนก ตาม ลักษณะ กิจกรรม ได 4 ลักษณะ คือ

     (1) ดาน การ ศึกษา ไดแก การ สอนหนังสือ  การ จัดทำ สื่อ การ เรียน การ สอน ซอมแซม

       หนังสือ  การ ให ความรู ดาน ตางๆ แก ชุมชน การ บริจาค หนังสือ และ อุปกรณ การ เรียน 

      เปนตน

     (2) ดาน สาธารณสุข ไดแก การ จัด หนวย แพทย เคลื่อนที่ การ ให ความรู ดาน สาธารณสุข

        การ สาธิต การ ปฐมพยาบาล เบื้องตน การ กำจัด ขยะมูลฝอย การ มอบ เวชภัณฑ และ 

      ยารักษาโรค เปนตน

     (3) ดาน สาธารณูปโภค  ไดแก การ สราง สนาม กีฬา  การ สราง ปายชื่อ โรงเรียน  การ สราง

       หองสมุด  การ ตอเติม และ ซอมแซม หองเรียน การ สราง อาคารเรียน  โรงอาหาร  และ 

      เรือน เพาะชำ เปนตน

     (4) ดาน การ เกษตร  ไดแก  การ สราง โรง เพาะ ปลูกพืช  ผักสวนครัว  การ ทำ แปลงผัก  

      เปนตน

     ใน การ ดำเนิน กิจกรรม บำเพ็ญ ประโยชน และ รักษา สิ่งแวดลอม ควร เริ่มจาก สำรวจ ความ 

ตองการ ของ สมาชิก ใน การ ทำ กิจกรรม ดังกลาว วางแผนการ จัด กิจกรรม ตางๆ ตาม ความ ตองการ ของสมาชิก

วาง ทีม ดำเนินการ วาง กลุม เปาหมาย ใน การ ทำ กิจกรรม ดำเนิน กิจกรรม ตางๆ ตาม แผนที่ วางไว  ประเมิน
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ผล การ ดำเนินการ และ นำ ผล มา เปรียบ เทียบกับ เปาหมาย ที่ ตั้งไว ปรับปรุง โครงการ กิจกรรม ตางๆ ตาม

 ผล การ ประเมิน  ตลอดจน ปรับปรุง วิธีการ จัด กิจกรรม ใน ครั้ง ตอไป

   4) กิจกรรม นันทนาการ

     เปน กิจกรรม ตางๆ ที่ บุคคล เขารวม ใน ชวงเวลา วาง โดย ไมมี การ บังคับ หรือ เขา รวมดวย 

ความสมัครใจ กอ ให เกิด ความ เจริญ งอกงาม ทางรางกาย และ พัฒนา อารมณ จิตใจ เสริมสราง ประสบการณ 

ใหม สุข สนุกสนาน หรือ ความ สุขสงบ และ สังคม  จะ ตอง เปน กิจกรรม ที่ สังคม ยอมรับ  ซึ่ง เปน กิจกรรม ท่ี มี ความ 

หลากหลาย โดย มี จุด มุงหมาย เพื่อ พัฒนา อารมณ  เสริมสราง และ เพิ่มพูน ประสบการณ   สงเสริม การ มี สวนรวม  

การ แสดงออก คุณภาพ ชีวิต ความ เปน มนุษยชาติ ที่ ดี เชน การ ทองเที่ยว ทัศนศึกษา การ เขารวม ชมรม โตวาท ี 

ชมรม ภาษาศาสตร  ชมรม แสตมป  ดู นก  เปนตน

     ใน การ ดำเนิน กิจกรรม นันทนาการ  ควร เริ่มจาก สำรวจ ความ ตองการ ของ สมาชิก ใน การ 

ทำ กิจกรรม ดังกลาว  วางแผนการ จัด กิจกรรม ตางๆ ตาม ความ ตองการ ของ สมาชิก วาง ทีม ดำเนินการ วาง กลุม 

เปาหมาย ใน การ ทำ กิจกรรม   ดำเนิน กิจกรรม ตางๆ ตาม แผนที่ วางไว  ประเมินผล การ ดำเนินการ และ นำ ผล มา 

เปรียบ เทียบกับ เปาหมาย ท่ี ต้ังไว ปรับปรุง โครงการ กิจกรรม ตางๆ ตาม ผล การ ประเมิน  ตลอดจน ปรับปรุง วิธีการ 

จัด กิจกรรม ใน ครั้ง ตอไป

  5) กิจกรรม สงเสริม ศิลป วัฒนธรรม ไทย

     เปน กิจกรรม ที่ มี วัตถุ ประสงค เพื่อ การ ทำนุบำรุง ศาสนา และ ศิลป วัฒนธรรม ไทย  โดย มุง 

ปลูกจิตสำนึก การ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม ไทย และ พัฒนา จริยธรรม  ซ่ึง ลักษณะ ของ การ จัด กิจกรรม  ไดแก การ 

จัดแสดง ศิลป วัฒนธรรม ไทย (รำไทย และ การละเลน) การ แสดง แบบ เครื่อง แตงกาย ทองถิ่น การ ทำบุญ ตักบาตร 

การ ทำบุญ หลอ เทียนพรรษา การ ทำพิธี บายศรี สูขวัญ เปนตน

     ใน การ ดำเนิน กิจกรรม สงเสริม ศิลป วัฒนธรรม ไทย  ควร เริ่มจาก สำรวจ ความ ตองการ 

ของ สมาชิก ใน การ ทำ กิจกรรม ดังกลาว  วางแผนการ จัด กิจกรรม ตางๆ ตาม ความ ตองการ ของ สมาชิก 

วาง ทีม ดำเนินการ  วาง กลุม เปาหมาย ใน การ ทำ กิจกรรม  ดำเนิน กจิกรรม ตางๆ ตาม แผนที่ วางไว ประเมินผล 

การ ดำเนินการ และ นำ ผล มา เปรียบ เทียบกับ เปาหมาย ที่ ตั้งไว  ปรับปรุงโครงการ กิจกรรม ตางๆ ตาม ผล การ

 ประเมิน  ตลอดจน ปรับปรุง วิธีการ จัด กิจกรรม ใน ครั้ง ตอไป

     ทั้งนี ้ ใน การ จัด กิจกรรม ของ นิสิต นักศึกษา อาจ ใช ตัวอยาง การ เขียน โครงการ และ

 เขียน รายงาน ดัง ปรากฏ ใน ภาคผนวก ที่ 4 เปนแนว ทางใน การ ดำเนินการ

 ตัวอยาง การ ใช วงจร คุณภาพ PDCA กับ กิจกรรม หรือ โครงการ นิสิต นักศึกษา ปรากฏ ตาม 

ตารางที่ 8
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ตาราง ที่ 8  ตัวอยาง การ ใช วงจร คุณภาพ PDCA กับ กิจกรรม หรือ โครงการ นิสิต นักศึกษา

Plan

Do

-  สำรวจ ความ 

ตองการ ของ 

สมาชิก ใน การ 

ทำ กิจกรรม 

วิชาการ ตางๆ  

เชน กิจกรรม 

สอน เสริม 

 กิจกรรม 

เพิ่มพูน 

ทักษะ ทาง 

ภาษา ทักษะ 

ทาง วิชาชีพ 

ทักษะ ในดาน 

คอมพิวเตอร 

เปนตน 

- วางแผนการ จัด 

กิจกรรม ตาม 

ความ ตองการ 

ของ สมาชิก

-  วาง ทีม 

ดำเนินการ

-  วาง กลุม 

เปาหมาย

ดำเนิน กิจกรรม 

วิชาการ ตางๆ 

ตาม แผนที่ วางไว

-  สำรวจ ความ 

ตองการ ของ 

สมาชิก ใน การ 

ทำ กิจกรรม 

กีฬา และ การ 

สงเสรมิ สขุภาพ 

ของ ชมรม กีฬา 

ตางๆ  เชน 

โยคะ แอโรบิค 

เตนรำ ฟุตบอล  

เปนตน

- วางแผนการ จัด 

กิจกรรม ตาม 

ความ ตองการ 

ของ สมาชิก

- วาง ทีม 

ดำเนินการ

- วาง กลุม 

เปาหมาย

ดำเนิน กิจกรรม 

กีฬา และ สงเสริม 

สุขภาพ ของ 

ชมรม กีฬา ตางๆ 

ตาม แผนที่ วางไว

- สำรวจ ความ ตองการ 

ของ สมาชิก ใน การ 

ทำ กิจกรรม บำเพ็ญ 

ประโยชน และ รักษา 

สิ่งแวดลอม  เชน 

กิจกรรม อาสาสมัคร 

พัฒนา ชนบท การ 

จัด หนวย แพทย 

เคลื่อนที่ การ ให 

ความรู ในดาน 

ที่ นิสิต นักศึกษา 

มี ความ ชำนาญ 

หรือ กิจกรรม 

ที่จะ เสริมสราง 

ประสบการณ การ 

ทำงาน และ การ 

ใชชีวิต รวมกัน ใน หมู 

นิสิต นักศึกษา และ 

ชุมชน

 - วางแผนการ จัด 

กิจกรรม ตาม ความ 

ตองการ ของ สมาชิก

 - วาง ทีม ดำเนินการ

 - วาง กลุม เปาหมาย

ดำเนิน กิจกรรม 

บำเพ็ญ ประโยชน และ 

รักษา สิ่งแวดลอม 

ประเภท ตางๆ  ตาม 

แผนที่ วางไว

- สำรวจ ความ 

ตองการของ 

สมาชิก ใน การ ทำ

 กิจกรรม 

นันทนาการ

 ตางๆ

- วางแผนการ จัด 

กิจกรรม ตาม 

ความ ตองการ 

ของ สมาชิก

- วาง ทีม ดำเนินการ

- วาง กลุม เปาหมาย

ดำเนิน กิจกรรม

นันทนาการ 

ประเภท ตางๆ  

ตาม แผนที่ วางไว

-  สำรวจ ความ 

ตองการ ของ 

สมาชิก ใน การ ทำ 

กิจกรรม สงเสริม 

ศิลป วัฒนธรรม 

ลักษณะ ตางๆ  

เชน การ ทำบุญ 

ตักบาตร การ 

ทำ กิจกรรม 

อนุรักษ และ สราง 

จิตสำนึก ใน

  การ บำรุง รักษา 

และ ตระหนัก ใน 

คุณคา ของ ศิลป 

วัฒนธรรม 

- วางแผนการ จัด 

กิจกรรม ตาม 

ความ ตองการ 

ของ สมาชิก

- วาง ทีม ดำเนนิการ

- วาง กลุม 

เปาหมาย

ดำเนิน กิจกรรม 

สงเสริม

ศิลป วัฒนธรรม 

ประเภท ตางๆ  

ตาม แผนที่ วางไว

กิจกรรม บำเพ็ญ 

ประโยชน และ รักษา 

สิ่งแวดลอม

กิจกรรม กีฬา 

และ การ สงเสริม 

สุขภาพ

กิจกรรม วิชาการวงจร 

PDCA
กิจกรรม 

นันทนาการ

กิจกรรม สงเสริม

ศิลป วัฒนธรรม
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ประเมินผล การ

ดำเนินการ และ 

นำ ผล มา เปรียบ 

เทียบกับ เปาหมาย 

ที่ ตั้งไว

- ปรับปรุง 

โครงการ 

กิจกรรม 

วิชาการ ตางๆ 

- ปรับปรุง วิธีการ 

จัด กิจกรรม ใน 

ครั้ง ถัดไป ตาม 

ผล การ ประเมิน

ประเมินผล การ

ดำเนินการ 

และ นำ ผล มา 

เปรียบ เทียบกับ 

เปาหมาย ที่ ตั้งไว

- ปรับปรุง 

โครงการ 

กิจกรรม 

กีฬา และ 

การ สงเสริม 

สุขภาพ ของ 

ชมรม กีฬา 

ตางๆ  

 - ปรับปรุง 

วิธีการ

 จัด กิจกรรม 

ใน คร้ัง ถัดไป 

ตาม ผล การ 

ประเมิน

ประเมินผล การ

ดำเนินการ และ นำ ผล 

มา เปรียบ เทียบกับ 

เปาหมาย ที่ ตั้งไว

- ปรับปรุง โครงการ 

กิจกรรม บำเพ็ญ 

ประโยชน และ รักษา 

สิ่งแวดลอม         

- ปรับปรุง วิธีการ จัด 

กิจกรรม ใน ครั้ง 

ถัดไป ตาม ผล การ 

ประเมิน

ประเมินผล การ

ดำเนินการ และ 

นำ ผล มา เปรียบ 

เทียบกับ เปาหมาย 

ที่ ตั้งไว

- ปรับปรุง 

โครงการ 

กิจกรรม บำเพ็ญ 

ประโยชน และ 

รักษา สิ่งแวดลอม

 

        

- ปรับปรุง วิธีการ 

จัด กิจกรรม ใน 

ครั้ง ถัดไป ตาม ผล 

การ ประเมิน

ประเมินผล การ

ดำเนินการ และ นำ ผล 

มา เปรียบ เทียบกับ 

เปาหมาย ที่ ตั้งไว

- ปรับปรุง โครงการ 

กิจกรรม สงเสริม

 ศิลป วัฒนธรรม

- ปรับปรุง วิธีการ จัด 

กจิกรรม ใน ครั้ง 

ถัดไป ตาม ผล การ 

ประเมิน

Check

Act

กิจกรรม บำเพ็ญ 

ประโยชน และ รักษา 

สิ่งแวดลอม

กิจกรรม กีฬา 

และ การ สงเสริม 

สุขภาพ

กิจกรรม วิชาการวงจร 

PDCA
กิจกรรม 

นันทนาการ

กิจกรรม สงเสริม

ศิลป วัฒนธรรม

 4. การประกันคุณภาพภายในขององคการนักศึกษาหรือหนวยงานเทียบเทา

 การ ประกัน คุณภาพ คือ การ มี ระบบ และ กลไก ใน การ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และ พัฒนาการ 

ดำเนินงาน เพื่อ สราง ความ มั่นใจ แก ผูมีสวน ได สวน เสียวา การ ดำเนินงาน มี คุณภาพ  ดังนั้น องคการ นักศึกษา 

จำเปน ตอง มี ระบบ ประกัน คุณภาพ ของ ตน เอง

 4.1  วัตถุ ประสงค ของ การ ประกัน คุณภาพ ภายใน ของ องคการ นักศึกษา 

   1.   เพื่อให องคการ นักศึกษา ได พัฒนา คุณภาพ ของ ผลผลิต ที่เกิด จาก การ ดำเนินงาน นั้นๆ และ 

พัฒนา ประสิทธิภาพ ใน การ ปฏิบัติ งาน ของ นิสิต นักศึกษา ผู ที่ เกี่ยวของ

   2. เพื่อให หนวยงาน อื่น ที่ เกี่ยวของ มั่นใจ เกี่ยวกับ ผลผลิต ผล การ ดำเนินงาน ของ องคการ 

นักศึกษา

   3. เพื่อ การ จัดสรร งบประมาณ ได อยาง ถูกตอง และ เหมาะสม  มี การ ใช งบประมาณ อยาง คุมคา 

และ มี ประสิทธิภาพ
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   4. เพ่ือให ขอมูล แก หนวยงาน หรือ องคกร อ่ืน เก่ียวกับ คุณภาพ ของ ผลผลิต จาก กิจกรรม โครงการ 

ตางๆ 

   5.  เพื่อให ขอมูล แก คณะ สถาบัน เกี่ยวกับ ระบบ กลไก การ ดำเนินงาน ของ องคการ นักศึกษา

   6. เพื่อให เกิด ความ โปรงใส ใน กระบวนการ ดำเนิน กิจกรรม โครงการ ตางๆ เกี่ยวกับ การนำ 

เงินงบประมาณ มา ใชจาย ดำเนินการ ของ องคการ นักศึกษา

 4.2  การ จัดทำ ระบบ ประกัน คุณภาพ ภายใน ของ องคการ นักศึกษา

   การ จัดทำ ระบบ ประกัน คุณภาพ ภายในขององคการ นักศึกษา ควร คำนึงถึง ปจจัย ที่ เกี่ยวของ 

ดังนี้

   แผน ดำเนินงาน เปาหมาย ตัวบงชี้ ความ สำเร็จ  มี การ ดำเนินงาน และ เก็บขอมูลตาม แผน

มี การตรวจสอบ และ ประเมินผล เทียบกับ แผน โดย จัดทำ รายงาน การ ประเมิน ตน เอง และ มี การ ประเมิน จาก 

คณะกรรมการ และ นำ ผล การ ประเมิน ไป พัฒนา ปรับปรุง อยาง เปนระบบ 

   สำหรับ ขั้นตอน ใน การ ดำเนินงาน ประกัน คุณภาพ ภายใน ควร ประกอบดวย

   - กำหนด ผู รับผิดชอบ ใน การ ทำ ประกัน คุณภาพ ภายใน

   - กำหนด บทบาท ของ สมาชิก ใน กระบวนการ ประกัน คุณภาพ ภายใน

   - กำหนด ตัวบงชี้ คุณภาพ

   - กำหนด แนว ทางใน การ ประกัน คุณภาพ

   - ดำเนิน กิจกรรม ตาม วงจร คุณภาพ (PDCA)

   - จัดทำ รายงาน การ ประกัน คุณภาพ ภายใน

   - ตรวจ ประเมิน คุณภาพ

   - รายงานผล การ ประเมิน คุณภาพ ให สถาบัน

   - นำ ผล การ ประเมิน คุณภาพ ไป ปรับปรุง แผนการ ดำเนินงาน ใน ป ตอไป



บทที่ 4
 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อสงเสริมสนับสนุน

การประกันคุณภาพ
  

 1. การ สราง เครือขาย ความ รวมมือ เพื่อ สงเสริม สนับสนุน การ ประกัน คุณภาพ

 ใน การ ขับ เคลื่อน ระบบ ประกัน คุณภาพ ที่ บูรณาการ อยู ใน ทุก ภารกิจ ทั้ง ดาน การ เรียน การ สอน การ 

วิจัย การ ใหบริการ ทางวิชาการ แก สังคม การ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม  และ การ บริหาร จัดการ ใน สถาบัน การ 

ศึกษา เปน หนาที่ ของ ผูมีสวน ได สวน เสีย ทุก ภาค สวน อาทิ  ผูบริหาร อาจารย นัก วิจัย บุคลากร ศิษยเกา ชุมชน 

ผูใช บัณฑิต และ ที่ เปน หัวใจ ของ ระบบ การ ศึกษา ที่ ควร มุงเนน ให ความ สำคัญ คือ นิสิต นักศึกษา ซึ่ง เปนกลุม บุคคล 

หลกั ท่ี หาก มี การ รวมกลุมกัน จะ เปน พลัง สรางสรรค ท่ี ย่ิงใหญ และ มี ศักยภาพ ใน การ ขับ เคลือ่น การ ดำเนนิงาน ของ 

สถาบัน ให บรรลุ พันธกิจ หลัก ในดาน การ ผลิต บัณฑิต ที่ มี คุณลักษณะ ท่ี พึงประสงค  “เกง ดี มี สุข” ที่ เปน ประเด็น 

ทาทาย ของ ทุก สถาบัน การ ศึกษา

 การ วาง กรอบ แนว ทางการ สงเสริม กิจกรรม นิสิต นักศึกษา ก็ เปน รูปแบบ หนึ่ง ที่จะ สงเสริมให เกิด

 เครือขาย ที่ มี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สถาบัน จะ ตอง มี แนวทาง ที่ ชัดเจน ที่จะ จัด กิจกรรม ที่ สอดคลองกับ วิสัยทัศน 

ของ สถาบัน และ จัด กิจกรรม สงเสริม คุณลักษณะ นิสิต นักศึกษา ที่ ครอบคลุม ครบถวน อยาง นอย ไดแก

  กิจกรรม วิชาการ

   กิจกรรม กีฬา และ การ สงเสริม สุขภาพ

   กิจกรรม บำเพ็ญ ประโยชน และ รักษา สิ่งแวดลอม

   กิจกรรม นันทนาการ

   กิจกรรม สงเสริม ศิลป วัฒนธรรม  เปนตน

 การ สราง เครือขาย ความ รวมมือ เพื่อ สนับสนุน ระบบ ประกัน คุณภาพ มี เปาประสงค ที่จะ ใช พลัง 

ความคิด ของ นิสิต นักศึกษา ใน การ ขับ เคลื่อน คุณภาพ การ ศึกษา ตาม วงจร PDCA และ ใช กลไก การ จัดการ 

ความรู เพื่อ คนหา แนวปฏิบัติ ที่ ดี นำมา แลกเปลี่ยน เรียนรู รวมกัน ใน กิจกรรม ที่ นิสิต นักศึกษา มี สวน เกี่ยวของ

เชน การ ให ขอมูล และ ขอ เสนอแนะ เพื ่อ การ ปรับปรุง หลักสูตร วิธีการ เรียน การสอน  การ แลกเปลี ่ยน

 ประสบการณ ใน ทำ กิจกรรม ที่ สรางสรรค ใน รูปแบบ ที่ แตกตาง ที่ มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ คุมคา เปนตน 

 การ สราง เครือขาย ความ รวมมือ ของ นิสิต นักศึกษา สามารถ ดำเนินการ ได ทั้ง ภายใน สถาบัน ระหวาง 

สถาบัน รวมทั้ง ระหวาง เครือขาย นิสิต นักศึกษา ในประเทศ และ นิสิต นักศึกษา ที่ เรียน อยู ใน ตางประเทศ ทั้ง ระดับ 

สภา สโมสร ชมรม คณะ ภาควิชา หลักสูตร ทุก ระดับ ใน หลากหลาย รูปแบบ ทั้ง การ เปด เวที เสวนา แลกเปลี่ยน 

ประสบการณ ระหวาง กัน หรือ ผาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ โยงใยเชื่อม ตอกัน ทั่วโลก หาก ดำเนินการ อยาง 

ตอเนื่อง จะ ทำใหเกิด สังคม แหง การ เรียนรู ที่ มี คุณภาพ เกิด การ แลกเปลี่ยน เรียนรู (Learning and Sharing) และ

 มี แนวปฏิบัติ ที่ ดี (Good Practice) จำนวน มาก ที่ สามารถ แลกเปลี่ยน ซึ่ง กันและกัน และ การ ใช เครือขาย ใน การ 

จัดการ ความรู (Knowledge Management) จะ ทำใหเกิด การ แลกเปล่ียน ประสบการณ และ นวัตกรรม ตางๆ ระหวาง 



หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา36

เครือขาย สามารถ นำไป ตอ ยอด และ ใช ให เกิด ประโยชน เพ่ือ ชวย ยกระดับ คุณภาพ การ ศึกษา ให มี ความ สามารถ การ 

แขงขัน ใน ระดับ ประเทศ ระดับ ภูมิภาค และ ระดับ นานาชาติ 

 2. รูปแบบ ความ รวมมือ ระหวาง นิสิต นักศึกษา ภายใน และ ระหวาง สถาบัน 

 2.1  รูปแบบ ความ รวมมือ ใน ลักษณะ เครือขาย

   ใน ระดับ สถาบัน อาจ มี การ กำหนด แม ขาย ที่จะ เปน ศูนยกลาง ใน การ ติดตอ กับ ลูก ขาย โดย 

อาจ กำหนดให สภา นิสิต นักศึกษา ของ สถาบันเปน แม ขาย ทำหนาที่ ใน การ ชี้แนะ นโยบาย และ การ ตรวจสอบ 

ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ของ การ ดำเนิน กิจกรรม ที่ สภา นิสิต นักศึกษา รับผิดชอบ และ กำหนด ให สภา 

นิสิต นักศึกษา ของ คณะ ตางๆ เปน ลูก ขาย รวมทั้ง แม ขาย จะ ทำหนาที่ เปน ตัวแทน ใน การ ติดตอ กับ อาจารย และ 

ผู รับผิดชอบ งาน ประกัน คุณภาพ ของ สถาบัน ประสาน ความ รวมมือ ตางๆ และ หา แนว ทางใน การ เสริมสราง ความ 

รวมมือ ตลอดจน จัด กิจกรรม และ เผยแพร ขอมูล ขาวสาร ตางๆ โดย ลูก ขาย ตอง ให ความ รวมมือ กับ แม ขาย อยาง 

จริงจัง สราง ความ เขาใจ ให บุคลากร และ เผยแพร ขอมูล ขาวสาร ให บุคลากร ทราบ ผลักดัน ให มี การ ดำเนินงาน 

ให บรรลุผล ตาม เปาหมาย และ นโยบาย ของ เครือขาย ซึ่ง อาจจะ เชื่อมโยง ไปยัง ตาง สถาบัน ดวย

   สำหรับ เครือขาย ความ รวมมือ ของ นิสิต นักศึกษา ระหวาง สถาบัน อาจ เริ ่มตน โดย การ รวม

กลุม เครือขาย ตาม ภูมิศาสตร (เครือขาย เชิง พื้นที่) แตละ เครือขาย อาจ เปน เครือขาย ขนาดใหญ มี จำนวน สถาบัน 

อุดมศึกษา ที่ เปนสมาชิก จำนวน มาก หรือ เครือขาย ขนาดเล็ก มี จำนวน สถาบัน อุดมศึกษา ที่ เปนสมาชิก จำนวน 

ไมมาก และ เพื่อ ใหการ ใช ประโยชน ของ เครือขาย เปนไป อยาง มี ประสิทธิภาพ ลด ความ ซ้ำซอน การ ทำงาน ควร 

มี การ กำหนด ประเด็น ที่ เปนความ สนใจ รวมกัน (เครือขาย เชิง ประเด็น) ให แตละ เครือขาย ไป ศึกษา คนควา เพื่อ

ให เกิด แนวปฏิบัติ ที่ ดี นำมา แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง เครือขาย ตอไป

 2.2  รูปแบบ ของ การ จัด กิจกรรม ความ รวมมือ

   การ จัด กิจกรรม ความ รวมมือ เพื่อ สราง ความ แข็งแกรง หรือ สนับสนุน การ ดำเนินงาน ประกัน 

คุณภาพให กับ เครือขาย สามารถ จัด ข้ึน ได หลาย รูปแบบ ข้ึนอยู กับ วัตถุ ประสงค ของ กิจกรรม น้ันๆ เชน กิจกรรม ท่ี จัด 

ขึ้น เพื่อให ความรู  ชี้แจง ขอมูล หรือ เทคนิค ใหมๆ  สราง ความ เขาใจ ใน การ ดำเนินการ บางอยาง  ขอ ความ รวมมือ  

และ กิจกรรม ที่ จัด ขึ้น เพื่อให เกิด การ แลกเปลี่ยน เรียนรู หรือ แมกระทั่ง กิจกรรม ที่ เสริมสราง ความ สัมพันธ อัน ดี 

ภายใน เครือขาย เปนตน  ตัวอยาง กิจกรรม ความ รวมมือ ไดแก

   1) การ จัด ประชุม อบรม สัมมนา ใน หัวขอ ที่ เปน ประโยชน และ มี ความ สนใจ รวมกัน เปนระยะๆ 

   2) การ ศึกษา ดูงาน การ ดำเนินงาน ประกัน คุณภาพ ของ หนวยงาน อื่น

   3) การ แลกเปลี่ยน ความรู ประสบการณ ระหวาง คณะ วิชา และ สถาบัน อื่น

   4) การ ประสาน จัดทำ ฐานขอมูล ตางๆ ดาน การ ประกัน คุณภาพ เพ่ือ ประโยชน ใน การ วางแผนการ 

ดำเนินงาน รวมทั้ง เพื่อ ประโยชน ใน การ ศึกษา ของ นิสิต นักศึกษา รุน อื่นๆ ตอไป

   5) การ จัดทำ กระดาน ขาว เพื่อ การ ประชา สัมพันธ

   6) การ จัดทำ ระบบ พี่เลี้ยง ให กับ ตัวแทน นิสิต นักศึกษา ที่ ยังขาด ความ เขาใจ ดาน การ ประกัน 

คุณภาพ
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   7) การ ติดตอ สื่อสาร ผาน E-mail เพื่อ ใช ใน การ ไขขอ ของใจ  ชวย แกปญหา และ ชวยเหลือ ซึ่ง 

กันและกัน

   8) การ นำเสนอ แนวปฏิบัติ ที่ ดี (Good Practice) เกี่ยวกับ การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ของ

 นิสิต นักศึกษา

    9) การ จัด กิจกรรม ประกวด การ ดำเนนิงาน ท่ี เก่ียวของ กับ การ ประกัน คุณภาพ ของนสิิตนักศึกษา

    10) การ จัด ทำการ จัดการ ความรู (Knowledge Management) ดาน การ ประกัน คุณภาพ ของ

นิสิตนักศึกษา

 3. แนว ทางการ ติดตอ สื่อสาร แลกเปลี่ยน ขอมูล ขาวสาร  

 สถาบัน อุดมศึกษา ควร จัดให มี ระบบ การ จัดการ สื่อสาร ทั้ง ภายใน และ ภายนอก โดย สามารถ เลือก 

ใช สื่อ ประเภท ตางๆ ตาม ความ เหมาะสม ซึ่ง อาจ รวมถึง การ จัดให มี กลอง รับ ขอ คิดเห็น การ จัด ประชุม ภายใน 

รวมทัง้ การ จัด ประชมุ สมัมนา ประจำป กับ ผู เกีย่วของ ภายนอก และ สงัคม ใน การ รายงาน ความ กาวหนา การ ประกนั 

คุณภาพ ทุก ดาน และ พรอม รับฟง ความ คิดเห็น ตางๆ เพื่อ นำไปสู การ ปรับปรุง คุณภาพ การ ศึกษา ให ดี ยิ่งขึ้น

 3.1  การ ใช สื่อ อิเล็กทรอนิกส

   เพื่อ ใหการ ติดตอ สื่อสาร แลกเปลี่ยน ขอมูล ขาวสาร มี ความ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เวลา 

คา ใชจาย การ แลกเปลี่ยน ขอมูล ขาวสาร ผาน สื่อ อิเล็กทรอนิกส นาจะเปน อีก ทางเลือก ที่ มี ความ เหมาะสม และ 

เพื่อ ใหการ สื่อสาร เกิด ประสิทธิภาพ และ ตรง กลุม เปาหมาย จะ ตอง มี การ จัดทำ ระบบ การ จัดการ บริหาร ขอมูล 

อยาง เปนระบบ จัดทำ ระบบ การ เผยแพร ขอมูล และ เขาถึง ขอมูล ได สะดวก แยกประเภท ขอมูล ที่ ตองการ จัดเก็บ 

และ เผยแพร ผาน website ซึ่ง website ที่จะ ใช เปน ศูนยกลาง ใน การ ติดตอ สื่อสาร และ เผยแพร อาจ เปน website 

ของ มหาวิทยาลัย เอง หรือ ของ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ก็ได บน website อาจ มี การ สราง 

web board ไว ดวย เพื่อ ใช เปน สื่อกลาง ใน การ ติดตอ สื่อสาร แลกเปลี่ยน ความรู ประสบการณ และ แกปญหา 

รวมกัน ประการ สำคัญ คือ ขอมูล ขาวสาร ตางๆ บน website ตอง มี การ update ขอมูล อยาง สม่ำเสมอ และ

 ตอเนื่อง  รวมทั้ง ควร เพิ่มพูน ทักษะ การ ใช สื่อ อิเล็กทรอนิกส ใน การ ติดตอ สื่อสาร และ สืบคน ขอมูล ตางๆ ให แก 

นิสิต นักศึกษา ดวย

 3.2  การ จัดทำ จุลสาร กระดาน ขาว นิทรรศการ

   เพื่อ เผยแพร ขอมูล ขาวสาร ภายใน สถาบัน และ ระหวาง สถาบัน ให เกิด ความรู ความ เขาใจ 

ใน การ ประกัน คุณภาพ ตรงกัน และ เพื่อ แลกเปลี่ยน ประสบการณ ซึ่ง กันและกัน การ สื่อสาร ผาน ทาง จุลสาร/

กระดาน ขาว การ จัด นิทรรศการ และเอกสาร เผยแพร ตางๆ เปน อีก ชองทาง หนึ่ง ใน การ เผยแพร ประชา สัมพันธ 

ขอมูล ขาวสาร ซึ่ง กันและกัน ขอมูล ที่ นำมา เผยแพร อาจจะ เปนเรื่อง การ ดำเนินงาน ประกัน คุณภาพ ของ สถาบัน 

อุดมศึกษา ตางๆ ความ กาวหนา ใน การ ดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค ใน การ ดำเนินงาน ของ สถาบัน  เปนตน

 4. การ แลกเปลี่ยน เรียนรู

 การ แลกเปล่ียน เรียนรู ระหวาง งาน ประกัน คุณภาพ กับ เครือขาย นิสิต นักศึกษา เปน รูปแบบ ท่ี มี ประโยชน 

ตาม หลักการ จัดการ ความรู (Knowledge Management) ดังนี้
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 1) การ จัด หาความรู จาก แหลง ตางๆ เปน ขั้นตอน การ พัฒนา หาความรู ใหม เชน การ ทำ วิจัย และ 

การ จัดหมวดหมู ความรู อยาง เปนระบบ

 2) การ แบงปน ความรู แบง เปน 4 ระดับ คือ Know what (การ รู ขอเท็จจริง)– Know how (ความรู 

ที่เชื่อมโยง กับ โลก ของ ความ เปนจริง) – Know why (ความรู เชิง เหตุผล ระหวาง เรื่องราว หรือ เหตุการณ ตางๆ ผล 

ของ ประสบการณ การ แกปญหา นำมา แลกเปลี่ยน เรียนรู กับ ผูอื่น) และ Care why (ความรู ใน เชิง ริเริ่ม สรางสรรค 

ที่ ตองการ การ แกไข ปญหา และ ทำให ดีขึ้น)

 3) การ ใช และ การ เผยแพร ความรู เปนการ เผยแพร ความรู สารสนเทศ แก กันและกันเพื่อให 

สามารถเขาถึง ความรู และ นำไปใช ประโยชน ใน การ ตัดสินใจ และ การ ดำเนินงาน ที่ ไม ผิดพลาด

 การ ดำเนินการ แลกเปลี่ยน เรียนรู ตอง อาศัย การ รวมมือ รวมใจ และ การ นำเสนอ ขอ ความรู ขอเท็จจริง 

หรือ แนวปฏิบัติ ที่ ดี (Good Practice) ที่ ประสบ ความ สำเร็จ มา สราง ประโยชน แก ผูอื่น และ พัฒนา ให ดี ยิ่งขึ้น ตอไป 

อาจ ดำเนินการ ได หลาย รูปแบบ เชน การ เสวนา การ สัมมนา หรือ การ ผาน กระดาน สนทนา (web board) ของ 

สถาบัน ก็ได 
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 บรรณานุกรม
  

 

 กอง บริการ การ ศึกษา    สำนักงาน ปลัด ทบวง มหาวิทยาลัย.   ( 2 5 4 3 )  มาตรฐาน กิจการ นักศึกษา   กรุง เทพ  :   

หางหุนสวน จำกัด ภาพพิมพ  

 สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา  ( 2 5 5 1 )     คูมือ การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษาภาย ใน สถานศึกษา  ระดับ 

อุดมศึกษา  ฉบับ ปรับปรุง.   กรุงเทพฯ  :   หางหุนสวน จำกัด ภาพพิมพ  

 สำนักงาน ปลัด กระทรวง สาธารณสุข  ( 2 5 5 1 )   คูมือ หลักสูตร ฝกอบรม การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษาสำหรับ

นักศึกษา    วิทยาลัย ในสังกัด สถาบัน พระ บรม ราช ชนก  กระทรวง สาธารณสุข.   กรุงเทพฯ  :   

ไมปรากฏ

 สำนักพิมพสำน ักงาน รับรอง มาตรฐาน และ ประเม ิน คุณภาพ การ ศึกษา  ( องคการ มหาชน) .   ( 2 5 5 0 ) 

คูมือ การ ประเมินคุณ ภาพภายนอก ระดับ อุดมศึกษา  รอบ ที่สอง  ( พ. ศ. 2 5 4 9   –   2 5 5 3 ) .       กรุงเทพฯ  :   

ไมปรากฏ

 สำนักพิมพสำนัก มาตรฐาน และ ประเมินผล อุดมศึกษา  สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา.   ( 2 5 4 9 )    มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา และ เกณฑ มาตรฐาน ที่ เกี่ยวของ.   กรุงเทพฯ  :   หางหุนสวน จำกัด ภาพพิมพ

 สำนัก มาตรฐาน อุดมศึกษา    สำนักงาน ปลัด ทบวง มหาวิทยาลัย.   ( 2 5 4 4 )     นโยบาย  แนวทาง  และ วิธีการ  ประ กัน 

คุณภาพ การ ศึกษา ระดับ อุดมศึกษา.   กรุงเทพฯ  :   โรงพิมพ คุรุสภา ลาดพราว

 สำนัก มาตรฐาน อุดมศึกษา  สำนักงาน ปลัด ทบวง มหาวิทยาลัย.   ( 2 5 4 6 )   .   หลักสูตร ฝกอบรม นิสิต นักศึกษาเพื่อ 

สงเสริม สนับสนุน การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษาภาย ใน สถาบัน อุดมศึกษา.   กรุงเทพฯ  :   สห มิตร-

พ ริ้น ติ้ง  
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 คุณภาพ การ ศึกษา      หมาย ถึง  คุณลักษณะ ที่ พึงประสงค ตาม ปณิธาน และ ภารกิจ ของ การ จัดการ ศึกษา ระดับ 

อดุมศึกษา ตาม นโยบาย การ พัฒนาการ อดุมศึกษา ของ ประเทศ  ตลอดจน ปณธิาน และ ภารกิจ เฉพาะ ใน การ จัดการ 

ศึกษา ของ แตละ สถาบัน

 การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษา      หมาย ถึง  การ มี ระบบ และ กลไก ใน การ ควบคุม  ตรวจสอบและ ประเมิน 

การ ดำเนินงาน ใน แตละ องคประกอบ คุณภาพ ตาม ตัวบงชี้ ที่ กำหนด เพื่อ เปนหลักประ กัน แก ผู ที่ มี สวน เกี่ยวของ

 และ สาธารณชน ได มั่น ใจ วา สถาบัน นั้นๆ   สามารถ ให ผลผลิต ทางการ ศึกษา ที่ มี คุณภาพ   ดัง นั้น  การประ กัน 

คุณภาพ  จึง หมาย ถึง  การ ควบคุม    การ ตรวจสอบ  และ การ ประเมิน คุณภาพ จากภาย ใน และ ภายนอก แลว ตัดสิน ผล 

การ ประเมิน ตามเกณฑ มาตรฐาน ที่ กำหนด

 ระบบ และ กลไก      หมาย ถึง  ขั้นตอน การ ดำเนินงาน ตางๆ   ที่ มี ความ สัมพันธ และ เชื่อมโยง กัน  โดย อาศัย บุคลากร  

ทรัพยากร  กฎเกณฑ  มาตรการ  แนวปฏิบัติ และ ปจจัย ตางๆ    เปนตัว ขับ เคลื่อน ใหการ ดำเนินงาน บรรลุ เปาหมาย

 การ ควบคุม คุณภาพ      หมาย ถึง  การ มี ระบบ และ กลไก ใน แตละ องคประกอบ คุณภาพ เพื่อ กำกับ การ ดำเนินงาน 

ของ สถาบัน ให ไดผล ตามตัว ชี้ วัด ที่ กำหนด

 การ ตรวจสอบ คุณภาพ      หมาย ถึง  กระบวนการ ใน การ ศึกษา วิเคราะห วา สถาบนั มี ระบบ และ กลไก ของ ปฏิบัติ งาน 

อยางไร  ตลอดจน มี การ แสดงผล การ ปฏิบัติ ตาม ระบบ และ กลไก ดังกลาว

 การ ประเมิน คุณภาพ      หมาย ถึง  กระบวนการ วิเคราะห และ เปรียบเทียบ ผล การ ดำเนินงาน  กับ  เกณฑ ของ            

ตัวบงชี้  วา มี คุณภาพ ตาม ที่ กำหนด ไว หรือ ไม    มี สาเหตุจาก อะไร  และ จะ ปรับปรุง พัฒนา ได อยางไร

 องคประกอบ คุณภาพ      หมาย ถึง  ปจจัยหลัก ใน การ ดำเนินงาน ของ สถาบัน ที่ มีผลตอ คุณภาพ การ ศึกษา

 ตัวบงชี้      หมาย ถึง  ประเด็น ที่ ใช ชี้ วาการ ดำเนินงาน ใน แตละ องคประกอบ คุณภาพ เปนไป ตามเกณฑ มาตรฐาน ที่ 

กำหนด

 เกณฑ มาตรฐาน ท่ี กำหนด  หมาย ถึง ระดับ ปริมาณ หรือ ระดับ คุณภาพ ท่ี ได กำหนด ไว เปน มาตรฐาน ตามกฎหมาย  

ตาม แนวทาง ขอตกลง รวม กัน  หรือ ตาม การ เทียบเคียง สมรรถนะ  ( B e n c h m a r k ) 

 โครงการ/ กิจกรรม ศิลปะ และ วัฒนธรรม1     หมาย ถึง    

   1 .    โครงการ/ กิจกรรม ท่ี สงเสริม ให เกิด ความ เขา ใจ และ ความ ภาคภูมิ ใจ ใน วิถี ชีวิต    และภูมิปญญา ไทย 

กิจกรรม ที่ มี วัตถุ ประสงค เพื่อ สราง สิ่ง แวดลอม และ บรรยากาศ ทาง วัฒนธรรม  ซึ่งจะ นำไปสู การ เกิด ความ เขา ใจ

 และ ภาคภูมิ ใจ ใน วิถี ชีวิต  และ ภูมิปญญา ไทย  ซึ่ง เกี่ยวของ กับ ปจจัย  4  ใน การ ดำรงชีวิต  คือ  อาหาร พื้นบาน  

1 ดูเพิ่มเติม “คูมือการประมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม 2549)”   สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. th
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ยารักษาโรค และ การ รักษาโรค แบบ พื้นบาน  เสื้อผา เครื่อง นุงหม ตลอดจน เครื่อง ใช ใน ชีวิต ประจำวัน  บานเรือน 

หรือ การ ตก แตง อาคาร  สถาน ที่  โดย เนน วัฒนธรรม ไทย หรือ วัฒนธรรม ทองถิ่น  อาจ เปน กิจกรรม/ โครงการ  

ที่ หนวยงาน จัด ขึ้น เอง โดย ตรง  เชน  การ จัดงาน หรือ นิทรรศการ ทาง วัฒนธรรม  กิจ กรรมการ ประกวด ที ่

เกี ่ยวของ กับ วัฒนธรรม หรือ วิถี ชีวิต  เชน  การ ประกวด นกเขาชวา  นก กรง หัวจุก  การ ประกวด ทำอาหาร 

ไทย  เปนตน  หรือ  กิจกรรม ที่ หนวยงาน จัด สอด แทรก เปน สวนหนึ่ง ของ กิจกรรม หลัก อื่นๆ   เชน  การ จัด เลี้ยง 

อาหาร พื้นบาน  ใน งาน สัมมนา ระดับ ตางๆ   หรือ  การ รณรงค ให บุคลากร และ นักศึกษา แตงกาย ชุด พื้นบาน  

การนำ ผา พื้นบาน มา ตัด เปน เสื ้อ  5   ส  หรือ แบบฟอรม ประจำ หนวยงาน  เปนตน  ตลอดจน การ สนับสนุน

 ใหมี กลุม หรือ ชมรม ผู สน ใจ กิจกรรม ทาง วัฒนธรรม ดาน ตางๆ   ขึ้น ใน หนวยงาน  เชน  กลุม ดนตรี ไทย กลุม 

วรรณกรรม  เปนตน  

 2 .  โครงการ กิจกรรม ที่ สงเสริม ให เกิด ความ เขา ใจ และ ภาคภูมิ ใจ ใน ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ไทย

 ทั้ง ของ ทองถิ่น และ ของ ชาติ

   ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี  หมาย ถึง    แบบ แผนการ ประพฤติ ปฏิบัติ ใน โอกาส หรือ เทศกาล ตางๆ   

ที่ สืบทอด มาจาก บรรพบุรุษ ของ ชุมชน ทองถิ่น  ภาย ใต ความ เขา ใจ ที่ ถูกตอง ถึง ศรัทธา ความ เชื่อ และ คานิยม  เพื่อ

 ให สามารถ นำมา ปฏิบัติ อยาง เหมาะสมกับ ยุคสมัย

   ตัวอยาง กิจกรรม ได แก  วัน ไหวครู  วัน ลอยกระทง  วันสงกรานต  วัน ทำบุญ เดือน สิบ  การ ทำบุญ

 วัน วาง  เปนตน

 3 .    โครงการ/ กิจกรรม ท่ี สงเสรมิ ให เกิด ความ เขา ใจ และ ศรัทธา ใน สถาบนั ทาง ศาสนา  โดย ให นับ ได ทุก 

ศาสนา ที่ มุงเนน เปาหมาย เพื่อ กอ ให เกิด สันติสุข ใน ปจเจกบุคคล และ สังคม โลก

  ตัวอยาง กิจกรรม   ได แก   กิจ กรรมการ สวดมนต และ การ ตักบาตร   การ ปฏิบัติ ธรรมใน วันสำคัญ 

ทาง ศาสนา ตางๆ   เชน  งาน หลอ เทียนพรรษา  การ ทอดกฐิน  การ ทอดผาปา  วัน คริสตมาส  วัน ฮา รี รายอ  การ 

สงเสรมิ การ ปฏิบตั ิศาสนกจิ ตลอดจน การ สราง บรรยากาศ ท่ี สนบัสนนุ การ ปฏิบตั ิศาสนกจิ  เชน  หอง ละหมาด  หอง

 ฝก สมาธิ  เปนตน  

   4 .  โครงการ/ กิจกรรม ท่ี กอ ให เกิด ระบบ คุณคา หรือ คานิยม ท่ี นับถือ ความ ดีงาม และ คุณธรรม  จริยธรรม

 ใน ยุค ปจจุบัน  ซึ่ง ตอง คำนึง ถึง บริบท และ เงื่อนไข ตางๆ   ที่ เรื่อง นั้น ตั้ง อยู ใน ยุค ปจจุบัน  ดัง นั้น  จึง ควร สงเสริม ให 

มี การ ทำ กิจกรรม ใน รูป แบบ ตางๆ    ซ่ึง อยู นอกขอบเขต  รูป แบบ งาน ใน เร่ือง วิถี ชีวิต ของ ไทย  หรือ ประเพณี ไทย  หรือ 

ที่ เกี่ยวของ กับ สถาบัน ทาง ศาสนา  ซึ่ง นอกจาก เปนการ สงเสริม ให เกิด การ สรางสรรค  ให เกิด กิจกรรม หลากหลาย 

รูป แบบ  แลว ยัง ชวย สราง กิจกรรม เพื่อ การ ดึงดูด ให เยาวชน ไทย เกิด ความ ตระหนัก ใน เรื่อง ระบบ คุณคา และ 

คุณธรรม  จริยธรรม มาก ยิ่งขึ้น

   ตัวอยาง กิจกรรม  ได แก  กิจกรรม คาย พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม  คาย พัฒนา ทักษะ ชีวิต  การ

 เขา คาย/ กิจกรรม พัฒนา จิต  เปนตน  ซึ่ง อาจ จัด สำหรับ กลุม เปาหมาย ตางๆ   เชน  นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  

บุคลากร  สมาชิก ใน ชุมชน  เปนตน
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  5 .  โครงการ/ กิจ กรรมการ แสดง ศิลป วัฒนธรรม ไทย  เชน  ดนตรี ไทย และ พื้นบาน ศิลปะ การ แสดง 

ของ ไทย และ พื้นบาน  ประดิษฐ ศิลป ไทย และ พื้นบาน  งาน หัตถกรรม กีฬา และ การละเลน พื้นบาน ตางๆ   อาจ เปน 

โครงการ/ กิจกรรม  ท้ัง ใน สวน ท่ี จัด ข้ึน เอง โดย ตรง  หรือ การ ใหบริการ การ แสดง แก หนวยงาน ตางๆ   หรือ การ เขารวม 

กิจกรรม ตางๆ   ได แก  การ แสดง นาฏศิลป ดนตรี ไทย  การ แสดง โนรา  การ แสดง หนังตะลุง  และ การละเลน พื้นบาน 

ตางๆ   เชน  ตะกรอ ไทย  สะบา  หมาก ขุม  เปนตน  หรือ การนำ กลุม นักศึกษา/ บุคลากร  ไป รวม กิจกรรม ดังกลาว 

ที่ หนวยงาน อื่น จัด ขึ้น  เพื่อ สราง โอกาส ใน การ มี สวน รวมทาง ศิลปะ และ วัฒนธรรม ขึ้น เปนตน

   6 .  การ แสดง ศิลป วัฒนธรรม สากล และ ของ ชาติ อื่น ๆ    อัน เปนการ แสดง ถึง ความ เขา ใจ วัฒนธรรม 

ของ ชาติ ตางๆ   ซึ่ง มี ความ สำคัญตอ การ อยูรวม กัน อยาง สันติ  ดัง นั้น การ จัด ให นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชน  

มี ประสบการณ และ การ เรียนรู วัฒนธรรม นานาชาติ ผาน กิจกรรม รูป แบบ ตางๆ  นั้น    มี ความ สำคัญตอ การ ดำรง 

อยู อยาง มี ความ เขา ใจ ที่ ชัดเจน ตอ วัฒนธรรม ของ ตน เอง และ วัฒนธรรม ของ ชาติ อื่นๆ   อันเปน วัฒนธรรม

 โดย รวม ของโลก

    ศิลป วัฒนธรรม สากล และ ชีวิต วัฒนธรรม ของ ประเทศ ตางๆ   ที่ สื่อ ออกมา ใน รูป แบบ ตางๆ   เชน  

ดนตรี  ศิลปะ การ แสดง  ประดิษฐ ศิลป  งาน หัตถกรรม  ศิลปกรรม ตางๆ   ที่ อาจ จะ สื่อสาร ออกมา ใน รูป แบบ ของ 

การ แสดง ภาพยนตร ภาพถาย    ภาพเขียน นิทรรศการ วัฒนธรรม ตางๆ   ซึ่ง อาจ เปน กิจกรรม ที่ หนวยงาน จัด ขึ้น โดย 

ตรง  หรือ การ ใหบริการ แก หนวยงาน อื่นๆ   หรือ การ เขารวม ชม กิจกรรม ตางๆ   ได แก  การ แสดงดนตรี สากล และ 

ดนตรี ประจำ ชนชาติ ตางๆ   การ แสดง จินต ลีลา ประกอบ เพลง  การ ประกวด ดนตรี สากล  การ จัดการ แสดง ผลงาน 

สรางสรรค ทาง ดาน ศิลปกรรม ประเภท ตางๆ   เชน  นิทรรศการ ศิลปกรรม  ประติมากรรม  เปนตน  

 

 หลัก ธรรมาภิบาล5    มาจาก คำ วา  ธรรมะ  +   อภิบาล    หมายความวา หลักการ บริหาร จัดการ บานเมือง และ สังคม

 ที่ ดี  ( G o o d   G o v e r n a n c e )     ประกอบดวย หลัก พื้นฐาน  6   ประการ  ดังนี้

  1 .  หลัก นิติธรรม  ได แก    การ ตรากฎหมาย    กฎ ขอบังคับ ตางๆ   ให ทันสมัย และ เปนธรรม เปน ท่ียอมรับ 

ทั้ง ผู ออกกฎ และ ผูปฏิบตัิ ตาม    ตลอดจน ทุกคน ใน สังคม ยินยอม พรอม ใจ ปฏิบัติ ตาม

  2 .   หลัก คุณธรรม  ได แก    การ ยึดมั่น ใน ความ ถูกตอง ดีงาม    ซื่อสัตย    จริง ใจ  ขยัน  อดทน  มี ระเบียบ  

ตลอดจน มี ความ ชอบธรรม ใน การ ใช อำนาจ

   3 .   หลัก ความ โปรง ใส    มี การ เปดเผย ขอมูล ที่ เปน ประโยชน อยาง ตรงไป ตรง มา ดวย ภาษา ที่ เขา ใจงาย  

ประชาชน เขา ถึง ขอมูล ขาวสาร ได สะดวก  เปดเผย ขอมูล ที่ ถูกตอง  รวดเร็ว  ไม บิดเบือน หรือ ปดบัง บางสวน

   4 .  หลัก ความ มี สวนรวม    ได แก    การ เปดโอกาส ให ทุกคน ใน สังคม มี สวนรวม ใน กิจกรรม ที่ เรา ทำ 

ทั้ง รวม คิด  รวม ทำ  รวม แกไข และ รวม รับผิดชอบ

   5 .  หลัก ความ รับผิดชอบ ตรวจ สอบได    นอกจาก จะ ตอง มี ความ รับผิดชอบ แลว ยัง ตอง สราง กระบวนการ 

ให หนวยงาน ตาง ๆ    มา ตรวจ สอบได วาการ ทำงาน ของ เรา โปรง ใส จริง

   6 .  หลัก ความ คุมคา  ได แก    การ บริหาร จัดการ และ ใช ทรัพยากร ที่ มี จำกัด ให เกิด ประโยชน สูงสุด   

 คุม เงิน  คุม เวลา  คุม แรงงาน  

5  ดูเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.2542 และ   

http://leadership.50g.com/ggovern.html



ภาคผนวก 2 
มาตรฐานการอุดมศึกษา
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 ประกาศ กระทรวง ศึกษาธิการ

 เรื่อง    มาตรฐาน การ อุดมศึกษา

  

   ตาม ที่ พระ ราช บัญญัติ การ ศึกษา แหงชาติ  พ. ศ.   2 5 4 2   แกไข เพิ ่มเติม  ( ฉบับ ที่  2 )   พ. ศ.   2 5 4 5 

 มาตรา  3 4       กำหนด ให คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา จัดทำ มาตรฐาน การ อุดมศึกษา ท่ี สอดคลองกับ ความ ตองการ 

ตาม แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แหงชาติ    และ สอดคลองกับ มาตรฐาน การ ศึกษา ของ ชาติ  โดย คำนึง ถึง 

ความ เปนอิสระ  และ ความ เปนเลิศ ทางวิชาการ ของ สถาบัน อุดมศึกษา  

  คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา จึง ได ดำเนินการ จัดทำ มาตรฐาน การ อุดมศึกษา เพื่อ ใช เปน กลไกระดับ 

กระทรวง  ระดับ คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา    และ ระดับ หนวยงาน เพื่อ นำไปสู การ กำหนด นโยบาย ของ  สถาบัน 

อุดมศึกษา ใน การ พัฒนาการ อุดมศึกษา ตอไป  

  อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา    8     แหง พระ ราช บัญญัติ ระเบียบ บริหาร ราชการ  กระทรวง  ศึกษาธิการ

พ. ศ.   2 5 4 6     รัฐมนตร ีวาการ กระทรวง ศึกษาธิการ โดย คำ แนะนำ ของ คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา  ใน คราว ประชุม 

ครั้ง ที่  7 / 2 5 4 9   เมื่อ วัน ที่  6   กรกฎาคม  2 5 4 9  จึง ประกาศ มาตรฐาน การ อุดมศึกษา  ไว ดัง ตอไปนี้  

   มาตรฐาน การ อุดมศึกษา ประกอบดวย มาตรฐาน  3   ดาน  1 2     ตัวบงชี้    ดังนี้

  1 .     มาตรฐาน ดาน คุณภาพ บัณฑิต

   บัณฑิต ระดับ อุดมศึกษา เปน ผู มีความรู  มี คุณธรรม จริยธรรม  มี ความ สามารถ ใน การเรียนรู และ 

พัฒนา ตน เอง    สามารถ ประยุกต ใช ความรู เพื่อ การ ดำรงชีวิต ใน สังคม ได อยาง มี ความ สุข ทั้ง ทางรางกาย และ จิต ใจ  

มี ความ สำนึก และ ความ รับผิดชอบ ใน ฐานะ พลเมือง และ พลโลก  

  ตัวบงชี้

   1 . 1 บัณฑิต มีความรู  ความ เชี่ยวชาญ ใน ศาสตร ของ ตน สามารถ เรียนรู  สราง และประยุกต 

ใช ความรู เพื่อ พัฒนา ตน เอง  สามารถ ปฏิบัติ งาน และ สรางงาน เพื่อ พัฒนา สังคม ให สามารถ แขงขัน ได ใน ระดับ 

สากล

   1 . 2  บัณฑิต มี จิตสำนึก  ดำรงชีวิต  และ ปฏิบัติ หนา ที่ ตาม ความ รับผิดชอบ โดย ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม

   1 . 3  บัณฑิต มี สุขภาพ ดี ทั้ง ดาน รางกาย และ จิต ใจ    มี การ ดู แล  เอา ใจ ใส  รักษา สุขภาพ ของ ตน เอง 

อยาง ถูกตอง เหมาะสม
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  2 .     มาตรฐาน ดาน การ บริหาร จัดการ การ อุดมศึกษา

  มี การ บริหาร จัดการ การ อุดมศึกษา ตามหลัก ธรรมาภิบาล    และ พันธกิจ ของ การ อุดมศึกษา อยาง

 มี ดุลยภาพ

  ก.  มาตรฐาน ดาน ธรรมาภิบาล ของ การ บริหาร การ อุดมศึกษา

   มี การ บริหาร จัดการ การ อุดมศึกษา ตามหลัก ธรรมาภิบาล  โดย คำนึง ถึง ความ หลากหลาย และ 

ความ เปนอิสระ ทางวิชาการ

   ตัวบงชี้

   ( 1 )  มี การ บริหาร จัดการ บุคลากร ที่ มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล    มี ความ ยืดหยุนสอดคลอง

กับ ความ ตองการ ที่ หลากหลาย ของ ประเภท สถาบัน และ สังคม   เพื่อ เพิ่ม ศักยภาพ ใน การ ปฏิบัติ งาน อยาง 

มี อิสระ ทางวิชาการ

   ( 2 )   มี การ บริหาร จัดการ ทรัพยากร และ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ ส่ือสาร ท่ี มี ประสิทธิภาพ และ 

ประสทิธิผล    คลองตวั    โปรง ใส    และ ตรวจ สอบได    มี การ จัดการ ศึกษา ผาน ระบบ และ วิธีการ ตางๆ  อยาง เหมาะสม 

และ คุมคา คุมทุน

    ( 3 )   มี ระบบ การประ กัน คุณภาพ เพื่อ นำไปสู การ พัฒนา คุณภาพ และ มาตรฐาน การ อุดมศึกษา อยาง 

ตอเนื่อง  

 ข.  มาตรฐาน ดาน พันธกิจ ของ การ บริหาร การ อุดมศึกษา

  การ ดำเนินงาน ตาม พันธกิจ ของ การ อุดมศึกษา ทั้ง  4   ดานอยาง มี ดุลยภาพ  โดย มี การ ประสาน 

ความ รวมมือ รวม พลัง จาก ทุก ภาค สวน ของ ชุมชน และ สังคม ใน การ จัดการ ความรู

   ตัวบงชี้

   ( 1 )  มี หลักสูตร และ การ เรียน การ สอน ที่ ทันสมัย   ยืดหยุน  สอดคลองกับ ความ ตองการ ที ่

หลากหลาย ของ ประเภท สถาบัน และ สังคม  โดย ให ความ สำคัญกับ การ พัฒนา คุณภาพ ผูเรียน แบบ ผูเรียน

 เปนสำคัญ  เนน การ เรียนรู และ การ สรางงาน ดวย ตน เอง ตาม สภาพ จริง  ใช การ วิจัย เปน ฐาน  มี การ ประเมิน

 และ ใช ผล การ ประเมิน เพื่อ พัฒนา ผูเรียน  และ การ บริหาร จัดการ หลักสูตร  ตลอดจน มี การ บริหารกิจการ นิสิต -

นักศึกษา ที่ เหมาะสม สอดคลองกับ หลักสูตร และ การ เรียน การ สอน

    ( 2 )  มี การ วิจัย เพื่อ สราง และ ประยุกต ใช องคความรู ใหม ที่ เปนการ ขยาย พรม แดน ความรู และ 

ทรัพยสิน ทาง ปญญา ที่ เชื่อมโยง กับ สภาพ เศรษฐกิจ    สังคม วัฒนธรรม    และ สิ่ง แวดลอม ตาม ศักยภาพ ของ

ประเภท สถาบัน  มี การ สราง เครือขาย ความ รวมมือ ระหวาง สถาบัน อุดมศึกษา ทั้ง ใน และ ตางประเทศ  เพื่อ พัฒนา 

ความ สามารถ ใน การ แขงขัน ได ใน ระดับ นานาชาติ ของ สังคม และ ประเทศชาติ

  ( 3 )  มี การ ใหบริการ วิชาการ ที่ ทันสมัย    เหมาะสม    สอดคลองกับ ความ ตองการ ของ สังคม ตาม

 ระดับ ความ เชี่ยวชาญ ของ ประเภท สถาบัน   มี การ ประสาน ความ รวมมือ ระหวาง สถาบันอุดมศึกษากับ ภาค ธุรกิจ 

อุตสาหกรรม ทั้ง ใน และ ตางประเทศ  เพื่อ เสริมสราง ความ เขม แข็ง และ ความ ยั่งยืน ของ สังคม และ ประเทศชาติ

    ( 4 ) มี การ อนุรักษ  ฟนฟู  สืบสาน  พัฒนา  เผย แพร  วัฒนธรรม  ภมูิปญญา ทองถิ่น  เพื่อ เสริมสราง 

ความ รูความ เขา ใจ  และ ความ ภาคภูมิ ใจ ใน ความ เปน ไทย  มี การ ปรับ ใช ศิลปะ  วัฒนธรรม ตางประเทศ อยาง เหมาะสม  
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เพื่อ ประโยชน ใน การ พัฒนา สังคม และ ประเทศชาติ

   3 .  มาตรฐาน ดาน การ สราง และ พัฒนา สังคม ฐานความรู  และ สังคม แหง การ เรียนรู

   การ แสวงหา  การ สราง  และ การ จัดการ ความรู ตาม แนวทาง/ หลกัการ  อัน นำไปสู สังคม ฐานความรู    

และ สังคม แหง การ เรียนรู

   ตัวบงชี้

   3 . 1  มี การ แสวงหา  การ สราง  และ การ ใช ประโยชน ความรู  ทั้ง สวน ที่ เปน ภูมิปญญาทองถิ่น  และ 

เทศ  เพื่อ เสริมสราง สังคม ฐานความรู  

  3 . 2  มี การ บริหาร จัดการ ความรู อยาง เปนระบบ    โดย ใช หลักการ วิจัย แบบ บูรณาการ  หลักการ

 แลกเปลี่ยน เรียนรู  หลักการ สราง เครือขาย  และ หลักการ ประสาน ความ รวมมือ รวม พลัง อัน นำไปสู สังคม

 แหง การ เรียนรู  

 

 

ประกาศ  ณ  วัน ที่    7       สิงหาคม      พ. ศ.   2 5 4 9 

 

นาย จาตุรนต      ฉาย แสง

 ( นาย จาตุรนต    ฉาย แสง) 

รัฐมนตรี วาการ กระทรวง ศึกษาธิการ



ภาคผนวก 3 
 ตัวบงชี้ การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษาภาย ใน สถานศึกษา 

ระดับ อุดมศึกษา
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 องคประกอบ ที่  1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุ ประสงค    และ แผนการ ดำเนินการ

     จำนวน    2       ตัวบงชี้    ประกอบดวย

  1 . 1   มี การ กำหนด ปรัชญา หรือ ปณิธาน  ตลอดจน มี กระบวนการ พัฒนา กลยุทธ  แผนดำเนินงาน

    และ มี การ กำหนด ตัวบงชี้ เพื่อ วัด ความ สำเร็จ ของ การ ดำเนินงานตาม แผน ให ครบ ทุก ภารกิจ

  1 . 2  รอยละ ของ การ บรรลุ เปาหมาย ตาม ตัวบงชี้ ของ การ ปฏิบัติ งาน ที่ กำหนด

 

 องคประกอบ ที่  2  การ เรียน การ สอน

    จำนวน    1 3     ตัวบงชี้    ประกอบดวย  

  2 . 1    มี ระบบ และ กลไก ใน การ พัฒนา และ บริหาร หลักสูตร

 2 . 2   มี กระบวนการ เรียนรู ที่ เนน ผูเรียน เปนสำคัญ  

   2 . 3   มี โครงการ หรือ กิจกรรม ที่ สนับสนุน การ พัฒนา หลักสูตร และ การ เรียน การ สอน  ซึ่ง บุคคล 

   องคกร  และ ชุมชน ภายนอก มี สวนรวม

  2 . 4    จำนวน นักศึกษา เต็มเวลา เทียบเทา ตอ จำนวน อาจารย ประจำ  

  2 . 5   สัดสวน ของ อาจารย ประจำ ท่ี มี วุฒิ ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก หรือ เทียบเทา ตอ อาจารย 

   ประจำ

  2 . 6    สัดสวน ของ อาจารย ประจำ ที่ ดำรง ตำ แหนง อาจารย    ผูชวย ศาสตราจารย  รอง ศาสตราจารย  

   และ ศาสตราจารย

  2 . 7  มี กระบวนการ สงเสริม การ ปฏิบัติ ตาม จรรยาบรรณ วิชาชีพ ของ คณาจารย

   2 . 8   มี ระบบ และ กลไก สนับสนุน ให อาจารย ประจำ ทำการ วิจัย เพื ่อ พัฒนาการ เรียน การ สอน

  2 . 9    รอยละ ของ บัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี ที่ ได งาน ทำ และ การ ประกอบ อาชีพอิสระ ภาย ใน  1   ป  

 2 . 1 0  รอยละ ของ บัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี ที่ ไดรับ เงินเดือน เริ่มตน เปนไป ตามเกณฑ

 2 . 1 1   ระดับ ความ พึง พอ ใจ ของ นายจาง  ผู ประกอบการ  และ ผู ใช บัณฑิต

  2 . 1 2   รอยละ ของ นักศึกษา ปจจุบัน และ ศิษยเกา ที่ สำเร็จ การ ศึกษา ใน รอบ  5   ป  ที่ผานมา ที่ ไดรับ 

   การ ประกาศ เกียรติคุณ ยกยอง ในดาน วิชาการ วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม กีฬา  สุขภาพ

     ศิลปะ และ วัฒนธรรม  และ ดาน สิ่ง แวดลอม ใน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ

  2 . 1 3  รอยละ ของ อาจารย ประจำ หลักสูตร บัณฑิต ศึกษา ซึ่ง มี คุณสมบัติ เปน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

   ที่ ทำ หนา ที่ อาจารย ที่ปรึกษา วิทยานพินธ  

   ( เฉพาะ สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ วิจัย) 

 องคประกอบ ที่  3 กิจ กรรมการ พัฒนา นิสิต นักศึกษา

      จำนวน    2     ตัวบงชี้    ประกอบดวย

 3 . 1   มี การ จัด บริการ แก นักศึกษา และ ศิษยเกา

 3 . 2  มี การ สงเสริม กิจกรรม นักศึกษา ที ่ ครบถวน และ สอดคลองกับ คุณลักษณะ ของบัณฑิต 

   ที่ พึงประสงค
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 องคประกอบ ที่  4  การ วิจัย

      จำนวน    5     ตัวบงชี้      ประกอบดวย

  4 . 1  มี การ พัฒนา ระบบ และ กลไก ใน การ สนับสนุน การ ผลิต งานวิจัย และ งาน สรางสรรค

  4 . 2    มี ระบบ บริหาร จัดการ ความรู จาก งานวิจัย และ งาน สรางสรรค

  4 . 3     เงิน สนับสนุน งานวิจัย และ งาน สรางสรรค จากภาย ใน และ ภายนอก สถาบัน ตอจำนวน อาจารย 

   ประจำ

 4 . 4  รอยละ ของ งานวิจัย และ งาน สรางสรรค ที่ ตีพิมพ เผย แพร    ไดรับ การ จด ทะเบียนทรัพยสิน ทาง 

   ปญญา   หรือ นำไป ใช ประโยชน ทั้ง ใน ระดับชาติ และใน ระดับ นานาชาติตอ จำนวน อาจารย 

   ประจำ

  4 . 5   รอยละ ของ บทความ วิจัย ที่ ไดรับ การ อางอิง  ( C i t a t i o n )   ใน  r e f e r e e d   J o u r n a l   หรือ ใน ฐานขอมูล 

   ระดับชาติ หรือ ระดับ นานาชาติ ตอ อาจารย ประจำ  

   ( เฉพาะ สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ วิจัย) 

 องคประกอบ ที่  5   การ บริการ วิชาการ แก สังคม

               จำนวน    5     ตัวบงชี้      ประกอบดวย

  5 . 1   มี ระบบ และ กลไก ใน การ บริการ ทางวิชาการ แก สังคม ตาม เปาหมาย ของ สถาบัน

  5 . 2    รอยละ ของ อาจารย ประจำ ที่ มี สวนรวม ใน การ ใหบริการ ทางวิชาการ แก สังคม  เปน ที่ปรึกษา

     เปน กรรมการ วิทยานิพนธ ภายนอก สถาบัน  เปน กรรมการ วิชาการ กรรมการ วิชาชีพ ใน ระดับชาติ 

   หรือ ระดับ นานาชาติ ตอ อาจารย ประจำ

  5 . 3    รอยละ ของ กิจกรรม หรือ โครงการ บริการ วิชาการ และ วิชาชีพ ที่ ตอบสนอง ความ ตองการ พัฒนา

    และ เสริมสราง ความ เขม แข็ง ของ สังคม  ชุมชน  ประเทศชาติและ นานาชาติ ตอ อาจารย ประจำ

  5 . 4    รอยละ ของ ระดับ ความ พึง พอ ใจ ของ ผู รับบริการ

  5 . 5    จำนวน แหลง ใหบริการ วิชาการ และ วิชาชีพ ท่ี ไดรับ การ ยอมรับ ใน ระดับชาต ิ หรือ ระดับ นานาชาติ  

   ( จำนวน ศูนย เครือขาย)   

                                   ( เฉพาะ สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ พัฒนา สังคม) 

 

 องคประกอบ ที่  6   การ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม

                                                    จำนวน  3   ตัวบงชี้    ประกอบดวย

  6 . 1    มี ระบบ และ กลไก ใน การ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม  

  6 . 2  มี ผลงาน หรือ ชิ้นงาน การ พัฒนา องคความรู  และ สราง มาตรฐาน ศิลป วัฒนธรรม

                    ( เฉพาะ สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ พัฒนา ศิลป วัฒนธรรม) 

  6 . 3     ประสิทธิผล ใน การ อนุรักษ  พัฒนา และ สรางเสริม เอกลักษณ ศิลป วัฒนธรรม

                                ( เฉพาะ สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ พัฒนา ศิลป วัฒนธรรม) 
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 องคประกอบ ที่  7         การ บริหาร และ การ จัดการ

                                                จำนวน  9   ตัวบงชี้    ประกอบดวย

  7 . 1   สภา สถาบัน ใช หลัก ธรรมาภิบาล ใน การ บริหาร จัดการ และ สามารถ ผลักดันสถาบัน ให แขงขัน ได 

   ใน ระดับ สากล

  7 . 2      ภาวะผูนำ ของ ผูบริหาร ทุก ระดับ ของ สถาบัน

   7 . 3      มี การ พัฒนา สถาบัน สู องคการ เรียนรู

  7 . 4    มี ระบบ และ กลไก ใน การ บริหาร ทรัพยากร บุคคล เพื่อ พัฒนา และ ธำรงรักษา ไว ให บุคลากร

    มี คุณภาพ และ ประสิทธิภาพ

 7 . 5   ศักยภาพ ของ ระบบ ฐานขอมูล เพื่อ การ บริหาร  การ เรียน การ สอน และ การ วิจัย

  7 . 6    ระดับ ความ สำเร็จ ใน การ เปดโอกาส ให บุคคล ภายนอก เขามา มี สวนรวม ใน การ พัฒนาสถาบัน 

   อุดมศึกษา

  7 . 7   รอยละ ของ อาจารย ประจำ ที่ ไดรับ รางวัล ผลงาน ทางวิชาการ หรือ วิชาชีพ ใน ระดับชาติ  หรือ 

   นานาชาติ

   7 . 8   มี การนำ ระบบ บริหาร ความ เสี่ยง มา ใช ใน กระบวนการ บริหาร การ ศึกษา

   7 . 9  ระดับ ความ สำเร็จ ของ การ ถายทอด ตัวบงชี้ และ เปาหมาย ของ ระดับ องคกร สู ระดับบุคคล

 

 องคประกอบ ที่  8         การเงิน และ งบประมาณ

                                              จำนวน  2   ตัวบงชี้    ประกอบดวย

 8 . 1  มี ระบบ และ กลไก ใน การ จัดสรร  การ วิเคราะห คา ใชจาย    การ ตรวจสอบ การเงิน และ

   งบประมาณ อยาง มี ประสิทธิภาพ

  8 . 2   มี การ ใช ทรัพยากรภาย ใน และ ภายนอก สถาบัน รวม กัน 

 

 องคประกอบ ที่  9 ระบบ และ กลไก การประ กัน คุณภาพ

                                                   จำนวน    3     ตัวบงชี้    ประกอบดวย

  9 . 1   มี ระบบ และ กลไก การประ กัน คุณภาพภาย ใน ที่ เปน สวนหนึ่ง ของ กระบวนการบริหาร การ ศึกษา  

  9 . 2  มี ระบบ และ กลไก การ ให ความรู และ ทักษะ ดาน การประ กัน คุณภาพ แก นักศึกษา

 9 . 3 ระดับ ความ สำเร็จ ของ การประ กัน คุณภาพ การ ศึกษาภาย ใน



ภาคผนวก 4
แบบฟอรม การ เขียน โครงการ

 แบบฟอรม การ เขียน รายงาน สรุปผล
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  แบบฟอรม การ เขียน โครงการ

  ตัวอยาง หัวขอ การ เขียน โครงการ หรือ กิจกรรม ของ นิสิต นักศึกษา

  1 .   ชื่อ สถาบัน การ ศึกษา

  2 .   ชื่อ โครงการ หรือ กิจกรรม

  3 .   หลักการ และ เหตุผล

  4 .   วัตถุ ประสงค ของ โครงการ หรือ กิจกรรม

  5 .   รูป แบบ  ขั้นตอน การ ดำเนินงาน และ ระยะเวลา การ ดำเนินการ  ( ระบุ วันเดือนป) 

  6 .   สถาน ที่ ดำเนินการ

  7 .   ผู เขารวม โครงการ

  8 .   งบประมาณ  ทั้ง คา ใชจาย และ มูลคา    หนวยงาน ที่ สนับสนุน งบประมาณ

  9 .   ผล ที่ คาดวา จะ ไดรับ

  1 0 .   วิธี ดำเนินการ โครงการ

  1 1 .   วิธีการ ประเมินผล โครงการ/ กิจกรรม    รวม ทั้ง งบ ประมาณการ ใชจาย

  1 2 .   กำหนด ตัวบงชี้ วัด ความ สำเร็จ ของ โครงการ/ กิจกรรม  และ เกณฑ การ ประเมิน

  1 3 .   ชื่อ และ ตำ แหนง ผูเสนอ โครงการ

  1 4 .   ชื่อ และ ตำ แหนง ผูอนุมัติ โครงการ

  1 5 .   วันเดือนป ที่ อนุมัติ โครงการ

  1 6 .   การ ตรวจสอบ โดย สภา นิสิต นักศึกษา

  แบบฟอรม การ เขียน รายงาน สรุปผล
  ตัวอยาง หัวขอ การ เขียน รายงาน สรุปผล โครงการ

  1 .   ชื่อ สถาบัน การ ศึกษา

  2 .   ชื่อ โครงการ  ( รหัส โครงการ  ( ถา มี) ) 

  3 .   วิธีการ ประเมินผล โครงการ

  4 .   ผล การ ดำเนินการ โครงการ  ( ภาพรวม) 

  5 .   งบประมาณ เบิก จาย จริง  ( เปรียบเทียบ แผน/ รายจาย จริง) 

  6 .   ผลสัมฤทธิ์ ตาม  K P I     ( เปรียบเทียบ เปาหมาย เชิง ปริมาณ/ เชิง คุณภาพ  กับ ผล ที่ เกิดขึ้น) 

  7 .   บรรลุ/ ไม บรรลุ เปาหมาย

  8 .  ปญหา อุปสรรค การ ดำเนินงาน โครงการ

  9 .   แนวทาง แกไข ปญหา

  1 0 .   ขอเสนอ แนะ  ( หาก มี การ ดำเนินการ โครงการ ลักษณะ นี้ ตอไป) 

  1 1 .   ภาพ กิจกรรม
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คณะอนุกรรมการพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

อนุกรรมการที่ปรึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  (นางสาวจิรณี  ตันติรัตนวงศ)

ประธานอนุกรรมการ ศาสตราจารยเกียรติคุณ  กิตติชัย วัฒนานิกร

อนุกรรมการ

ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย  ธนาพงศธร ศาสตราจารยสุวิมล วองวาณิช

รองศาสตราจารยสมบูรณวัลย  สัตยารักษวิทย ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ อัครประถมพงศ

ผูชวยศาสตราจารยจินดา  งามสุทธิ ผูชวยศาสตราจารยปรานี  พรรณวิเชียร

ผูอำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (นางวราภรณ สีหนาท)

อนุกรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

 (นางอรสา  ภาววิมล)

ผูชวยเลขานุการ เจาหนาที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

 (นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย)

 เจาหนาที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

 (นางสาวนพรัตน  ประสาทเขตการณ)

คณะอนกุรรมการดำเนนิการฝกอบรมเพือ่สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

ภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศึกษา

อนุกรรมการที่ปรึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 (นางสาวจิรณี  ตันติรัตนวงศ)

ประธานอนุกรรมการ ศาสตราจารยเกียรติคุณ กิตติชัย  วัฒนานิกร

อนุกรรมการ

ศาสตราจารยชัย  จาตุรพิทักษกุล รองศาสตราจารยศรีสมรัก  อินทุจันทรยง

ผูชวยศาสตราจารยจินดา  งามสุทธิ นายชูศักดิ์  เตชะวิเศษ

ผูอำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (นางวราภรณ  สีหนาท)

อนุกรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่สำนักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา

 (นางอรสา  ภาววิมล)

ผูชวยเลขานุการ เจาหนาที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

 (นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย

 เจาหนาที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

 (นางสาวนพรัตน  ประสาทเขตการณ)
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