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คํานํา 
 

เนื่องดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2553 ใหม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีนโยบายใหทบทวนองคประกอบและตัวบงช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปและความเคล่ือนไหวดานคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตาง ๆ อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) 
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2553 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  รวมท้ังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามท่ีจะเร่ิมตน 
ในปงบประมาณ 2554 จนถึงปงบประมาณ 2558  ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนด 
ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน  ซ่ึงประกอบไปดวย  9  องคประกอบ และ 23 ตัวบงช้ี ซ่ึงเปนตัวบงช้ีข้ันตํ่า 
โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถเพ่ิมตัวบงช้ีตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยได 

ดวยเหตุนี้ เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงรอบป
การศึกษา 2553   เปนไปตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนยพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงไดจัดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง แนวทางการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553 ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ข้ึน 

 
 
 

ศูนยพัฒนาและประกนัคุณภาพการศึกษา 
                                                                                                  8 ตุลาคม 2553 
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บทนํา 

 
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 

2553 ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค   
เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวบงช้ี   และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
นําไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 และเปนการเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 รวมท้ัง เพื่อเนนยํ้าใหผูเขารวมโครงการตระหนักวาการประกันคุณภาพ
การศึกษา คือภารกิจประจําของทุกคนท่ีตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง และเนนยํ้าใหผูเขารวมโครงการใหความรวมมือ 
และมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปการศึกษา วิทยากรโครงการในคร้ังน้ี คือ ศาสตราจารย 
นายแพทยวุฒิชัย  ธนาพงศธร ซึ่งรูปแบบการจัดโครงการแบงเปน 2 ชวง คือ ชวงเชาเปนภาคบรรยาย เวลา 08.30 – 12.00 
น. ณ หอง ประชุม AR201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป โดยมีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 183 คน 
โดยเนนเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รางตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม 
2554-2558 การประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สวนชวงบายเปน
ภาคการแลกเปลี่ยนเรียนรู เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 1 สํานักวิทยบริการ โดยมีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 
41 คน หัวขอ หรือ หัวปลา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ เกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมี 9 องคประกอบ 23 ตัวบงช้ี โดยผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู ไดศึกษา
ตัวอยางจากรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) ปการศึกษา 2552 เพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหวารายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบันนั้น สามารถตอบเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553  
ไดหรือไม พบวา จากรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน ยังไมสามารถตอบเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปการศึกษา 2553 ไดท้ังหมด  

จากผลการประเมินโครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
วงรอบปการศึกษา 2553 (ภาคเชา) พบวา มีผูตอบแบบประเมินโครงการท้ังหมด 82 คน จากผูเขารวมโครงการท้ังหมด 
183 คน คิดเปนรอยละ 44.81 จากผลสัมฤทธ์ิในระดับของการศึกษาและเรียนรูของผูเขารวมโครงการ พบวา ผูเขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจเร่ือง การประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 มาก คิดเปนรอยละ 60.98 ผูเขารวม
โครงการรับทราบปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 มาก คิดเปน 
รอยละ 52.44 ผูเขารวมโครงการคิดวาบรรยากาศในการจัดโครงการในคร้ังนี้เปนบรรยากาศของกัลยาณมิตรมาก และ
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.78 และมีประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 81.71  โครงการนี้ทําให
ผูเขารวมโครงการตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.95 วิทยากรมี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 90.24 วิทยากรมีความรู ความสามารถ และสามารถตอบปญหาไดมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 92.68 เวลาท่ีใชในการจัดโครงการมีความเหมาะสมมาก คิดเปนรอยละ 41.46 อาหารกลางวันท่ีใชในการจัด
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โครงการมีความเหมาะสมมาก คิดเปนรอยละ 54.88 และอาหารวางท่ีใชในการจัดโครงการมีความเหมาะสมมาก คิดเปน
รอยละ 54.88 และจากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ โดยไดแสดงความคิดเห็นวา เปนโครงการท่ีดีมาก 
 มีความเหมาะสมมาก ทําใหเขาใจเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 มากย่ิงขึ้น คิดเปนรอย
ละ 49.42 และเปนโครงการมีประโยชน และคุมคามาก ซึ่งทําใหรับทราบขอมูลเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 และ สมศ. รอบ 3 รวมท้ังนโยบายดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย คิดเปน
รอยละ 50.00 

จากผลการทบทวนหลังโครงการ (After Action Review : AAR) (ภาคบาย) พบวา มีผูตอบแบบทบทวน 
หลังโครงการท้ังหมด 30 คน จากผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังหมด 41 คน คิดเปนรอยละ 73.17  สิ่งท่ีผูเขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู คาดหวังจากการเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในคร้ังนี้ คือ ไดรับความรู และความเขาใจแตละตัวช้ีวัดของ
การประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2553 คิดเห็นรอยละ 70.59 ทําใหผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูเขาใจเกณฑและวิธีการ
จัดทําตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553 คิดเห็นรอยละ 58.54ซึ่งผูเขารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูต้ังใจจะนําความรูเร่ืองการประกันคุณภาพไปปรับปรุงการดําเนินงานและจัดทําประกันคุณภาพของหนวยงาน 
คิดเห็นรอยละ 29.42 โดยมีบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีสนุกสนานและเปนกันเอง คิดเห็นรอยละ 35.72  
การสรางความเขาใจ ความตระหนักรวมกันของบุคลากรใหเขาใจตรงกัน คิดเห็นรอยละ 24.39 และตองไดรับความ
รวมมือจากบุคลากรทุกคนในหนวยงาน คิดเห็นรอยละ 33.34 จึงจะประสบผลสําเร็จดังวัตถุประสงคของโครงการ  
ท้ังนี้ ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูไดใหขอเสนอแนะวา ควรเพ่ิมระยะเวลาใหมากขึ้น คิดเห็นรอยละ 27.78 อีกท้ัง ตองการ
ใหมหาวิทยาลัยจัดอบรมการเขียน SAR ตามแนวทางการประเมินของ สกอ. และ สมศ. คิดเห็นรอยละ 22.86 
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รายงานสรุป โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  
เร่ือง  แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553  

ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วันศุกรที่ 10 กันยายน 2553 

ณ หองประชุม AR201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
--------------------------------------------------- 

 
ภาคบรรยาย  โดย ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย  ธนาพงศธร  

เวลา 08.30–12.00 น.  ณ หองประชุม AR201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป 
 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ  
1. ผศ. ดร. ศุภชัย  สมัปปโต    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. รศ. ดร. ปรีชา  ประเทพา    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. ผศ. ดร. สมเกียรติ  ภูพัฒนืวิบูลย   คณบด ี
4. อาจารยกนกกุล  มาเวียง    รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. อาจารยสาวิตรี  รตโนภาส สุวรรณลี  อาจารย 
6. อาจารยอุศนา  นาศรีเคน    อาจารย 
7. อาจารยพันธจิต  ดวงจันทร   อาจารย 
8. อาจารยยุวดี  ตปนียากร    อาจารย 
9. นางสาวเจษฎาภรณ  สมีพันธ   นักวิชาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 
10. อาจารย ดร. นุชวนา  เหลืองอังกูร   หัวหนาภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
11. อาจารย ดร. ชัยรัตน  ชูสกุล   หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพฯ 
12. อาจารย ดร. สมทรง สิทธิ   หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
13. อาจารยสุธรรม   ธรรมทัศนานนท   อาจารย 
14. นางสาวประภารัตน  เคาสิม   หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 
15. นางสาวทิฆัมพร  ปสสาโก   พนักงานบริหารท่ัวไป 
16. นางสาวนิตยา  พันธะ    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
17. นางรุงทิพย  สิงพร    พนักงานการศึกษา 

คณะการบัญชีและการจัดการ 
18. นางสาววรัชฐนันป  เครือวรรณ   นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 
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19. นางสาวประภัสสร  จรัสอรุณฉาย   พนักงานบริหารท่ัวไป 
20. นายสุเมธ  คําเนตร    พนักงานการศึกษา 
21. นางกิรินดา  ไชยศรีสุทธ์ิ    พนักงานการศึกษา 
22. นายอัมรินทร  จันทาออน   พนักงานการศึกษา 
23. นางสาวมลฐิรา  พรหมสาขา ณ สกลนคร  นิสิต 
24. นางสาววรัชพร  อุภัยพรม   นิสิต 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
25. อาจารยณัฐกานต  บุญศิริ    รองคณบดีฝายวิชาการ 
26. ผศ. ชํานาญ  เล็กบรรจง    ผูชวยศาสตราจารย 
27. อาจารยธัญลักษณ  มูลสุวรรณ   อาจารยผูชวยสอน 
28. อาจารย ดร. วุฒิพงษ  โรจนเขษมศรี  อาจารย 

คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 
29. นางสาวพัชรพร  หวานขม   นักวิชาการพัสดุ 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
30. นางสาวเปรมกมล  มาลัยพวง   พนักงานบริหารท่ัวไป 
31. นางสาววันทนีย  เดชารัตนชาติ   พนักงานบริหารท่ัวไป 
32. นางสุธิดารัตน  ชาวชายโขง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
33. นางสาวจารุณี  มาพร    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
34. นางศิริลักษณ  ถิตยรัศมี    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
35. นางสาวอุษณี  สืบพันธโพธ์ิ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
36. วาท่ีรอยตรีภูริชญา  พิมจันนา   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
37. นางสาววรินทร  บุญหลา    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
38. นางสาวสรรา  การณี    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
39. นางสาวจีราวรรณ  บุญคําภา   ผูชวยนักวิจัย 
40. อาจารยเชิงชาญ  จงสมชัย   รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
41. นางวิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ   พนักงานการศึกษา 
42. นายเกียรติคุณ  เรืองสุวรรณ   พนักงานบริหารท่ัวไป 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
43. วาท่ีรอยโทอวิรุทธ  โททํา   รองคณบดีฝายบริหาร 
44. อาจารยกานนท  เวชกามา   รองคณบดีฝายวิชาการ 
45. อาจารยศราวุธ  โชติจํารัส   หัวหนาสาขาวิชาดุริยางคศิลปพื้นบาน 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
46. รศ. ดร. วาที  สุขมาก    รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
47. นางสาวสายฝน  ทัพขวา    พนักงานการศึกษา 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
48. อาจารยรัศมี  สุขประเสริฐ   อาจารยผูชวยสอน 

คณะวิทยาศาสตร 
49. ผศ. ดร. บังอร  กุมพล    รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและประกันฯ 
50. อาจารย ดร. มนตรี  ทองมูล   หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร 
51. อาจารย ดร. เสกสรร  สุขะเสนา   หัวหนาภาควิชาฟสิกส 
52. ผศ. ดร. อภิเดช  แสงดี    หัวหนาภาควิชาชีววิทยา 
53. อาจารย ดร. สุจินต  อังกุราวิรุทธ   หัวหนาภาควิชาเคมี 
54. อาจารยธนัทเดช  โรจนกุศล   อาจารย 
55. อาจารยวิชญา  รัตนเมธาวี   อาจารย 
56. อาจารยกฤตยา  แสนศักด์ิ   อาจารย 
57. ผศ. ดร. ยอดธง  ใบมาก    อาจารย 
58. อาจารย ดร. รุงฤดี  ทิวทอง   อาจารย 
59. รศ. ดร. วรรณา  กาญจนมยูร   อาจารย 
60. อาจารย ดร. ปยะพร  แสนสุข   อาจารย 
61. อาจารย ดร. หทัยทิพย  อุดชาชน   อาจารย 
62. ผศ. ตอศักดิ์  ดกมาสถิต    อาจารย 
63. นางผองอําไพ  จงเรียน    หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 
64. นางสาวเสาวนีย  รัตนะวัน   นักวิชาการศึกษา 
65. อาจารยคมศร  เลาหประเสริฐ   อาจารย 
66. อาจารยอนุวัฒน  วันทอง    อาจารย 
67. นางสาวนิตติยา  บุญเอก    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
68. อาจารยจักรพรรณ  สุนศรีงาม   อาจารย 
69. อาจารยสุรเวช  สุธีธร    อาจารย 

คณะเทคโนโลยี 
70. อาจารย ดร. สุมลวรรณ ชุมเช้ือ   หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
71. นางฐนัฐนันท  มาบุญธรรม   นักวิชาการศึกษา 
72. นางดาราพร  ไชยสีทา    พนักงานบริหารท่ัวไป 
73. นางสาวรดา  ฟุงจันทึก    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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74. นางสุนทรี  โทฮาด    พนักงานบริหารท่ัวไป 
75. นางสาวสุพรรษา  ศรีจันทพันธ   พนักงานบริหารท่ัวไป 
76. นายพงษเทพ  เจริญศักดิ์    พนักงานบริหารท่ัวไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
77. ผศ. ดร. เพชร  เพ็งชัย    รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป 
78. อาจารย ดร. ธราวุฒิ  บุญเหลือ   รองคณบดีฝายวิชาการ 
79. อาจารย ดร. พรทิพย  เรืองธรรม   รองคณบดีฝายบริหาร 
80. อาจารยอนุวัฒน  การถัก    รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ 
81. ผศ. สุปาณี ลักษณะศิโย    ผูอํานวยการสาขานฤมิตศิลป 
82. อาจารยชัยนันท  พรหมเพ็ญ   ผูอํานวยการสาขาสถาปตยกรรม 
83. นางสาวพัชรินทร  เช้ือภักดี   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
84. นางมยุรี  แสนบุญศิริ    พนักงานการศึกษา 
85. นางจารุณี  คําศรี    พนักงานบริหารท่ัวไป 
86. นางละเอียด  โกหลํา    พนักงานบริหารท่ัวไป 
87. นายอดิสร  พลกลาหาญ    พนักงานธุรการ 

คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
88. อาจารยธรพร  บุศยน้ําเพชร   รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ 
89. อาจารย ดร.ฤทธิรงค  จังโกฏิ   อาจารย 
90. อาจารย ดร.พลกฤษณ  จิตรโต   อาจารย 
91. อาจารย ดร.ประยูร  วงศจันทรา   อาจารย 
92. อาจารยกนกวรรณ  ศุกรนันท   อาจารย 
93. นางปวริศา  ปดเสน    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 เลขานุการคณะ 
94. นายอัศวิน  สุขแสวง    นักวิชาการศึกษา 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
95. อาจารยชุมศักด์ิ  สีบุญเรือง   รองคณบดีฝายวิชาการ 
96. อาจารยนัฐธริยา  เหลาประชา   อาจารย 
97. นางสาวธัญชนก  แกวหานาม   พนักงานบริหารท่ัวไป 
98. นางสาวบุญตา  แซเล็ก    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
99. นางสาววาสนา  ย่ิงกําแหง   นักวิชาการนิสิต 

สถาบันวิจัยวลยัรุกขเวช 
100. อาจารย ดร. สุดารัตน  ถนนแกว   อาจารย 
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101. นางฉวีวรรณ  คืนสันเทียะ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 8 
102. นางกัทลี  ศักดาคํา    พนักงานบริหารท่ัวไป 
103. นางสาวเรียมจิตร  สุทธิโสกเชือก   นักวิชาการศึกษา 
104. นางพนิดา  เหลาทองสาร    นักวิจัย 
105. นางรัชนี  นามมาตย    นักวิจัย 

คณะพยาบาลศาสตร 
106. นางพัชรนันญ ศรีแกนจันทร   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 
107. นางพรทิพย  เวียงสมุทร    พนักงานบริหารท่ัวไป 
108. นางสาวธันยชนก  ปะวะละ   พนักงานบริหารท่ัวไป 
109. นายสวรรค  ธิติสุทธิ    นักวิจัย 

คณะเภสัชศาสตร 
110. นายนครินทร  วิจารณ    นักวิชาการศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
111. อาจารย ดร. จินดาวัลย  วิบูลยอุทัย   รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพฯ 
112. อาจารยสุไวยรินทร  ศรีชัย   อาจารย 
113. นางปทมาพร  พิมพใจ    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

คณะแพทยศาสตร 
114. ผศ. ดร. พิศมัย  หอมจําปา   ผูชวยศาสตราจารย 
115. อาจารย ดร. ดรุณี  หวงพรพิทักษ   อาจารย 
116. อาจารย ดร. รติกร  ชาติชนะยืนยง   อาจารย 
117. อาจารยสมุาลี  ชัยชนะดี    อาจารย 
118. นางสาววรรณิภา  ถิ่นมุกดา   พนักงานการศึกษา 

คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 
119. อาจารย ดร. ขนิษฐา  เรืองวิทยานุสรณ  อาจารย 
120. อาจารยจักรพงษ  ชายคง    อาจารย 
121. อาจารยเอกพล  วังคะฮาต   อาจารย 
122. อาจารยสุปราณี  วิกริยบูรณ   อาจารย 
123. อาจารย ดร. ดวงนภา  บัวใหญ   อาจารย 
124. อาจารยทัศนวรรณ  สมจันทร   อาจารยผูชวยสอน 
125. นางเสาวนีย  จรัสแสง    พนักงานการศึกษา 
126. นางนิศารัตน  ไสยจรัญ    นักวิชาการศึกษา 
127. นายสกานท  พิริยะพงษศักด์ิ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 



 8 

128. นางสาวขวัญกมล  โพธิ์มินทร   พนักงานบริหารท่ัวไป 
129. นางสาวผกามาศ  นามทอง   พนักงานบริหารท่ัวไป 
130. นางสาวภาวินี  ทะกันจร    พนักงานบริหารท่ัวไป 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 
131. อาจารยพรพิมล  เมาะราษี   อาจารย 
132. อาจารยนุชนิตยา  เพ็งชัย    อาจารย 

สํานักคอมพิวเตอร 
133. นางสาวพัตชบูล  กิ่งพุม    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
134. นางลัดดา ศรีเอี่ยม    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
135. นางธิรดา  บุญโชติยกุล    นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
136. นางสิริวรรณ  ตติยรัตน    นักวิชาการคอมพิวเตอร 
137. นางชัชฎาพร  ศิลปะดอนบม   นักวิชาการเงินและบัญชี 
138. นางสาวบัณฑิตา  อวิโรธน   พนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สํานักวิทยบริการ 
139. อาจารย ดร. สุริทอง  ศรีสะอาด   ผูอํานวยการ 
140. นางพรพิมล  มโนชัย    บรรณารักษชํานาญการ 
141. นางรุงเรือง  สิทธิจันทร    บรรณารักษชํานาญการ 
142. นางสายใจ  ชุปวา    นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
143. นางศุภลักษณ  นิลทะราช   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
144. นางสาวรุงฤดี  ภูชมศรี    นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

สํานักศึกษาทั่วไป 
145. ผศ. ดร. นงนิตย  มรกต    ผูชวยศาสตราจารย 
146. นางเจริญใจ  กุลดิลก    พนักงานการศึกษา 
147. นางสาวจันทรสุดา  อรรถโยโค   นักวิชาการศึกษา 

สํานักตรวจสอบภายใน 
148. นางสาวอุทัยรัตน  แกวกู    นักตรวจสอบภายใน 
149. นายสมหวัง  เพ็ชรกลาง    นักตรวจสอบภายใน 

ศูนยหนังสือ 
150. นางศศิพร  เกตุวงษา    ผูชวยผูจัดการฝายบริหารงานสวนกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 
151. นายสิทธิศักดิ์  จันทรสมุด   ผูอํานวยการ 
152. นางมะลิคม  สอนสา    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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กองแผนงาน 
153. นางสิริพร  ศิระบูชา    ผูอํานวยการ 
154. นางสาวสุกัญญา  สิตวัน    พนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
155. นายสุชาติ  กัญญาประสิทธ์ิ   พนักงานบริหารท่ัวไป 
156. นายณัฐพล  แกวมาตย    นักวิชาการคอมพิวเตอร 
157. นางฉวีวรรณ  อรรคะเศรษฐัง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
158. นางสาวสุพิน  ไตรแกวเจริญ   นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 

กองการเจาหนาที่ 
159. นางสาวจุฑาฑิพย  คําบัว    พนักงานบริหารท่ัวไป 

กองกิจการนิสิต 
160. นายเกรียงศักดิ์  มูลจันทร    นักวิชาการศึกษา 
161. นายสมเกียรติ  สรรพทรัพย   พนักงานบริหารท่ัวไป 
162. นางหนูรัตน  ทรงอาจ    พนักงานบริหารท่ัวไป 

กองคลังและพัสดุ 
163. นางวงศผกา  นรินยา    พนักงานบริหารท่ัวไป 
164. นางสาววิมลฤดี  ทัศคร    พนักงานบริหารท่ัวไป  

กองบริการการศึกษา 
165. นางชิดชนก  งามสุทธิ    พนักงานการศึกษา 

กองทะเบียนและประมวลผล 
166. นางสาวโรชินี  คนหาญ    พนักงานการศึกษา 

กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
167. นางสุชานาถ  บุญเท่ียง    พนักงานการศึกษา 

กองอาคารสถานที่ 
168. นายชํานาญ  มีนิยม    ผูอํานวยการ 
169. นายศรัณยพงศ  ไชยเสริม   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ 
170. นางณัฐยา  จอมพุทรา    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 

ศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
171. นางสาวพิสมัย  พูลเพียร    พนักงานบริหารท่ัวไป 
172. นางสาวลําไย  พูลเพียร    พนักงานบริหารท่ัวไป 
173. นางสาววิไลลักษณ  นาคศรี   นักวิจัย 
174. นางสาวสุภาภรณ  วรรณภักดี   พนักงานบริหารท่ัวไป 
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ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
175. นางสาวพนมพร  ปจจวงษ   ผูอํานวยการ 
176. นายกัมปนาท  อาชา    พนักงานการศึกษา 
177. นางสาวแจมจันทร  วังแพน   พนักงานบริหารท่ัวไป 
178. นางสาววาสนา  ปาปะตัง    พนักงานบริหารท่ัวไป 
179. นายจรัญ  รัตนทิพย    พนักงานบริหารท่ัวไป 
180. นางสาวสมสมัย  บุญทศ    นักวิชาการศึกษา 
181. นายพิษณุ  โงนมณ ี    นักวิชาการคอมพิวเตอร 
182. นางสาวนิจฐภารัตน  ประกอบแกว  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
183. นางสาววรินธร  ไชยปดชา   นักวิชาการศึกษา 

 
รายชื่อผูไมเขารวมโครงการ  เนื่องจากติดภารกิจ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. นางเบญจวรรณ  ศรีสุธรรม   หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 
2. อาจารยจรัลญา  ชุมยางสิม   อาจารย 
3. อาจารยอนุชา  พิมศักด์ิ    อาจารยผูชวยสอน 
4. อาจารยคันธพร  ชางประเสริฐ   อาจารย 

คณะศึกษาศาสตร 
5. อาจารยมนตรี  วงษสะพาน   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
6. รศ. ดร. สุทธิพงศ  หกสุวรรณ   หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารฯ 
7. ผศ. ดร. พัฒนานุสรณ สถาพรวงศ   หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ 
8. ผศ. ดร. กาญจน  เรืองมนตรี   หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
9. อาจารยณภัสวรรณ  ธนาพงษอนันต  อาจารย 
10. อาจารยอาภรณ  โพธ์ิภา    อาจารย 

คณะการบัญชีและการจัดการ 
11. อาจารยพันคม  สีบุญลือ     ผูอํานวยการสํานักประกันคณะ 

คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 
12. อาจารยอุราพร มูลศิลป    อาจารย 
13. อาจารยพิไลวรรณ  ชมภูปอ   อาจารยผูชวยสอน 
14. อาจารยทรงพล  อุทัยสาร    อาจารยผูชวยสอน 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
15. รศ. ดร. สุพรรณี  เหลือบุญชู   คณบด ี
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16. อาจารยวรากร  สีโย    หัวหนาสาขาวิชาดุริยางคศิลปตะวันตก 
17. อาจารยภิพัช  สอนใย    หัวหนาสาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย 
18. นางเอื้อมภรณ  อันทะรัง    พนักงานบริหารท่ัวไป 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
19. อาจารยมนตรี  ศรีราชเลา    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
20. นางอัจฉรี  จันทมูล    นักวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร 
21. ผศ. จันทรฉาย  กรรภิรมย   รองคณบดีฝายบริหาร 
22. อาจารย ดร. อนุสรณ  แสงประจักษ  อาจารย 
23. อาจารย ดร. อาทิตย ฉ่ิงสูงเนิน   อาจารย 
24. อาจารย ดร. ปวีณา  เหลากูล   อาจารย 
25. รศ. ธีรพจน  พุทธิกีฏกวีวงศ   อาจารย 
26. อาจารย ดร. ปรเมษฐ  จันทรเพ็ง   อาจารย 
27. อาจารยหทัยทิพย  อุดชาชน   อาจารย 
28. นางสุกัญญา  สารมาคม    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
29. นางรัตนดาวรรณ  นาศรีเคน   พนักงานบริหารท่ัวไป 

คณะเทคโนโลย ี
30. อาจารยนิตยา  คอนสาร    รองคณบดีฝายบริหาร 
31. อาจารย ดร. นริศ  สินศิริ    หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
32. อาจารย ดร. ดุลจิรา  สุขบุญญสถิต   อาจารย 
33. อาจารย ดร. มนัชญา  สังขศรีอินทร  อาจารย 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
34. ผศ. ดร. อนงฤทธ์ิ  แข็งแรง   หัวหนาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
35. นายชยพร  สิริโยธา    นักวิชาการศึกษา 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป 
36. อาจารยมงคล คารน    รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
37. ผศ. วิโรจน  ชีวาสุขถาวร    รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
38. นางสาวจันทรธิมา  จันทรกาญจน   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
39. นายจตุพล  ไชยโสดา    พนักงานคอมพวิเตอร 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
40. นางสาวปนัดดา  พูลลาภ    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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สถาบันวิจัยวลยัรุกขเวช 
41. รศ. ดร. โรจนชัย  ศัตรวาหา   ผูอํานวยการ 

คณะพยาบาลศาสตร 
42. นางสฤษด์ิ  สามารถ    เลขานุการคณะ 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
43. นางพรทิพย  พันธุมชัย    นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 

คณะแพทยศาสตร 
44. ผศ. ดร. ฐานยา  โกมุทรินทร   ผูชวยศาสตราจารย 
45. อาจารย พญ. สุกัญญา  ชูคันหอม   อาจารย 
46. อาจารยอําภา  คนซ่ือ    อาจารย 
47. นางสาวอาทิตยา  รัตนโรจนากุล   พนักงานการศึกษา 

คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร 
48. ผศ. ดร. วาที  คงบรรทัด    ผูชวยศาสตราจารย 
49. อาจารยวสุพล  คะยอมดอก   อาจารยผูชวยสอน 
50. อาจารย น. สพ. ธนพล หนองบัว   อาจารย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 
51. อาจารยพรวีนัส  นุมทวม    อาจารย 
52. อาจารยคําเทียน  ภัทรโกศล   อาจารย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 
53. อาจารยทิพวรรณ  พิลา    หัวหนางานประกันคุณภาพ 

สํานักคอมพิวเตอร 
54. อาจารยสุวิช  ถิระโคตร    อาจารย 

สํานักศึกษาทั่วไป 
55. นายปริญญ  งามสุทธิ    พนักงานการศึกษา 

ศูนยหนังสือ 
56. นายฤทธิรงค  มูลเสาร    พนักงานธุรการ 

กองแผนงาน 
57. นางอัจฉราวดี  กํามุขโช    นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 8 
58. นางลัดดาภรณ  เนื้องไชยยศ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 6 
59. นางสาวเพ็ญพิชญา  บรรหาร   พนักงานบริหารท่ัวไป 

กองการเจาหนาที่ 
60. นายนิวัฒน  พัฒนิบูลย    ผูอํานวยการ 



 13 

กองกิจการนิสิต 
61. นายเกื้อกูล  ดวงจันทรทิพย   ผูอํานวยการ 
62. นายพนัส  ปรีวาสนา    นักวิชาการศึกษา 

กองคลังและพัสดุ 
63. นายปลวัชร  ปดเสน    นักวิชาการเงินและบัญชี 

กองทะเบียนและประมวลผล 
64. นางอรอนงค  เมฆพรรณโอภาส   ผูอํานวยการ 
65. นางสังวาล  ศิริ     พนักงานการศึกษา 
66. นางสาวศิริพร  ไสยรัตน    นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
67. นางจิรารัตน  ภูสีฤทธ์ิ    พนักงานการศึกษา 

กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ 
68. นางสิริลดา  ศิริสําราญ    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
69. นายแสนศักด์ิ  ขันทอง    พนักงานบริหารท่ัวไป 
70. นางสินีนาฎ  พร่ังพรอมกุล   พนักงานบริหารท่ัวไป 
71. นางสาวศิเรมอร  ประทุมทิพย   เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 

สํานักบริการวิชาการ  
กองกลาง 

 
ตอนท่ี 1 รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย กลาวรายงานโครงการประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู  

เร่ือง  แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553  ตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   เวลา 08.30 น.   ดังนี้ 
   เรียนทาน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
   กระผมในนามของ ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และผูเขารับการอบรม  ขอขอบพระคุณ
ทานอธิการบดีเปนอยางย่ิงท่ีไดกรุณาใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดโครงการประชุมสัมมนา  เร่ือง  แนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553 ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา” ในวันนี้ 
   โครงการน้ีไดจัดขึ้น เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2553 ใหม  เพื่อใหสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15  ป ของ สกอ. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ัง
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามท่ีจะเร่ิมตนในปงบประมาณ 2554 จนถึงปงบประมาณ 2558 
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   การจัดโครงการคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ และเตรียมความ
พรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และนําไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
๒๕๕๓  รวมท้ัง เปนการเนนยํ้าใหผูเขารวมโครงการตระหนักวาการประกันคุณภาพการศึกษา  คือ  ภารกิจประจําของ
ทุกคนท่ีตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง และตองใหความรวมมือ  และมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกปการศึกษา โดยมีกําหนดจัดขึ้นเปนเวลา ๑ วัน  และมีผูเขารวมโครงการท่ีเปนผูบริหาร และผูปฏิบัติงานดาน
การประกันคุณภาพจากคณะ/หนวยงาน จํานวนท้ังสิ้นประมาณ 250 คน 
   บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กลาวเปด
โครงการครับ 

 
ตอนที่ 2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลาวเปดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู  เร่ือง แนว

ทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553 ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และแถลงนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 08.35 น. ดังนี้ 

 2.1 คํากลาวเปดโครงการ 
     เรียน   ทานวิทยากร   ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร รองอธิการบดี  คณบดี  ผูบริหาร  
และผูเขารวมโครงการทุกทาน 
    ผมมีความยินดี และรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีไดมาเปนประธานในพิธีเปด โครงการประชุมสัมมนา 
เร่ือง “แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553 ตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา” ในวันน้ี 
    ผมขอเรียนวา มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางย่ังยืน  ดังปณิธาน
และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  คือ  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทุกทานคงจะรับทราบกันดีอยูแลววา  มหาวิทยาลัยจะตองเตรียมความพรอมและตองทํางานกันอยาง
หนักเพื่อรองรับกับการประเมินคุณภาพท้ังภายใน และภายนอกท่ีจะเขามาประเมินระดับอุดมศึกษาในระยะเวลาอันใกลนี้  
ไมวาจะเปนคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร  และคุณภาพของการจัดการศึกษาท้ังในท่ีต้ังและนอกสถานท่ีต้ัง อยางไร
ก็ตาม มหาวิทยาลัยก็จะพยายามวางระบบและกลไกเพ่ือรองรับการประเมิน  และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
    การจัดโครงการนี้  จึงเปนการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา  เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 รวมท้ัง เปนการเนนยํ้าใหผูเขารวม
โครงการตระหนักวา การประกันคุณภาพการศึกษา คือ ภารกิจประจําของทุกคนท่ีตองรวมมือกันทําอยางตอเน่ือง และ
ตองใหความรวมมือ และมีสวนรวมในพัฒนาและขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาภายใน  ทุกปการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังเปนอยางย่ิงวา การเขารวมโครงการประชุม สัมมนา  เร่ือง “แนว
ทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553 ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา” ในคร้ังนี้  ผูเขารวมโครงการจะไดนําความรูท่ีไดไปพัฒนา และตอยอดการประกันคุณภาพการศึกษา  และ
พรอมท่ีจะรับการประเมินคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553  รวมท้ัง การรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบท่ีสาม  ตอไป 
    ในโอกาสน้ี ขอขอบพระคุณทานวิทยากรท่ีเสียสละเวลาในการมาใหความรูแกบุคลากรมหาวิทยาลัย   
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยท่ีเปนเจาภาพในการประสานงานการจัดโครงการในคร้ังนี้   รวมท้ังผูเขารวมโครงการ
ทุกทานท่ีสละเวลามาเขารวมโครงการ  และขอใหการจัดโครงการดําเนินลุลวงไปดวยดี บรรลุตามวัตถุประสงคทุก
ประการ 
    บัดน้ีไดเวลาอันสมควรแลว  ผมขอเปดโครงการประชุมสัมมนา เร่ือง “แนวทางการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553 ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ณ บัดน้ี  และ
จะขอประกาศนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือใหทานผูบริหาร คณาจารย 
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกทานไดรับทราบและถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน  ขอขอบคุณครับ 
 

2.2  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
        มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามสาระสําคัญท่ีระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2553 โดย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางย่ังยืน อันแสดงถึงปณิธานและความ
รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ ในการดําเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ
เปนไปอยางสอดคลองในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดนโยบายดานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ดังนี้ 
  1) มหาวิทยาลัยจะใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนเคร่ืองมือและกลไกพ้ืนฐานในการพัฒนา
และบริหารมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องมุงสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีย่ังยืน 
  2) ทุกคณะวิชาตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ท้ังจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก 
    3) ทุกคณะวิชาท่ีจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งทุกแหงตองมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
นอกสถานท่ีต้ังตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    4) มหาวิทยาลัยตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ีสาม 
    5) มหาวิทยาลัยจะวางระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพ
ของต้ังแตระดับคณะวิชาและหนวยงานเทียบเทาคณะวิชา 
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    6) สงเสริมใหบุคลากรทุกคนทุกสายงานมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ  และปฏิบัติงานครบ
วงจรคุณภาพ โดยกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย และใชกระบวนการประกัน
คุณภาพเปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน 
    7) สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
เพ่ือมุงใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานขององคกร และนําไปสูการสรางนวัตกรรมขององคกร 
    8) สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดองคความรูในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสูนิสิต เพื่อใหนิสิตไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สงเสริมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง รวมท้ังใหมีการประกันคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการ
ของนิสิตดวย 
    9) สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ ในกิจกรรมดานการ
ประกันคุณภาพ 
    10) สนับสนุนการนําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศมาใชในการประกันคุณภาพ ใหครบทุก
องคประกอบคุณภาพ  และสามารถใชรวมกันไดท้ังระดับบุคคล  ภาควิชา  คณะวิชา  และมหาวิทยาลัยรวมท้ังสามารถ
เชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ.     สมศ.  กพร. เปนตน 
    11) สงเสริมการเผยแพรขอมูลอันเปนผลจากการดําเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ เพื่อ
แสดงความรับผิดชอบของสถาบันตอสังคม 
    12)  สนับสนุนและยกยองหนวยงาน และทีมงานตางๆ ท่ีมีผลงานในการคิดคนนวัตกรรม หรือ
แนวปฏิบัติท่ีดี กอใหเกิดการยกระดับคุณภาพผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู 
    13) เช่ือมโยงผลการประเมินประกันคุณภาพกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
    หมายเหตุ  ไดรับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 13/2553  วันท่ี  7  กันยายน  2553 
 
 ตอนที่ 3 เอกสารประกอบการประชุม ประกอบดวย 

       เอกสารหมายเลข 1 กําหนดการโครงการ 
       เอกสารหมายเลข 2 เอกสารประกอบคําบรรยาย เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา 
       เอกสารหมายเลข 3 เอกสารนําเสนอ เร่ือง รางตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม 

2554-2558 
       เอกสารหมายเลข 4 เอกสารประกอบคําบรรยาย เร่ือง เกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพ

ภายใน ปการศึกษา 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       เอกสารหมายเลข 5 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 
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       เอกสารหมายเลข 6 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เร่ือง นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เอกสารหมายเลข 7 แบบประเมินโครงการ (ภาคเชา) 
       เอกสารหมายเลข 8 แบบทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review : AAR) (ภาคบาย) 
 

 ตอนที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา   โดย   ศาสตราจารย  นายแพทยวุฒิชัย   
ธนาพงศธร 
                   ผูบริหารจะตองทําความเขาใจกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ใหมีความชัดเจนวา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จะดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางไร และจะมุงไปในทิศทางใด ซึ่งอธิการบดีไดช้ีแจง
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไวอยางชัดเจน โดยปรากฏในตัวบงช้ีท่ี 9.1 ดังนี้ 
  ตัวบงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

                       ขอท่ี 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินงานตามระบบท่ีกําหนด 

จากขอ 1 นี้ ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา จะตองวางระบบ โดยตองสอดคลองกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเร่ิมจากภาควิชา ซึ่งตองดําเนินการใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง เพราะจะผาน
ขอนี้ได จะตองดําเนินการต้ังแตภาควิชาเปนตนไป 

ขอ 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

ซึ่งขอนี้ มีคําเช่ือมวา “และ” คือ โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน ท้ังนี้ ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ตองบันทึกเหตุการณนี้ไว และเขียนในรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับสถาบันวา มีการกําหนดนโยบาย และใหความสําคัญดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยคณะกรรมการ ซึ่งไดดําเนินการประกาศ ในวันท่ี 10 กันยายน 2553 ณ หอง AR201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ผังเมือง และนฤมิตศิลป ประกาศไว 13 ขอ ซึ่งก็เปนเอกสารหลักฐานเพียงพอ ท่ีผูประเมินไมตองขอเอกสารเพ่ิม  

ขอ 3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
ซึ่งขอนี้ตองกําหนดตัวบงชี้ และแสดงตัวบงชี้ท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย แตมีปญหา เม่ือ

ถายทอดไปสูระดับคณะ ซึ่งตองเขียนใหมวา “มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของคณะ” ดังนั้นถาตัวบงช้ีนี้
ถูกประเมินในปการศึกษา 2553 นั่นคือ ภายหลังเดือน พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการประเมินก็จะมาตรวจเย่ียม (Site 
Visit) ซึ่ง ณ ขณะนี้ คณะ และหนวยงานมีระยะเวลาดําเนินการ 9 เดือน จึงควรรีบดําเนินการ 

ขอ 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานัก
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คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

ในปการศึกษา 2553 จะบังคับรับเฉพาะ CHE QA Online เทานั้น แตในชวงระยะเวลา 2-3 ปนี้ 
ระบบ CHE QA Online ยังไมสมบูรณ เพราะฉะนั้นระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เม่ือเขาระบบจะยังใชไดไมดี ขณะนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําลังปรับปรุง ตอไป CHE QA Online จะตองกรอกขอมูลต้ังแตระดับ
คณะขึ้นไป หมายความวา ประเมินในระบบ CHE QA Online ไดเลย 

ขอ 5 มีการนําผลประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน
กลยุทธ กลับมาเงื่อนไขท่ีวา มหาวิทยาลัย และคณะมีตัวบงช้ีตามแผนกลยุทธก่ีตัว ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพไดนําไปปรับปรุงพัฒนาหรือไม ถามีการปรับปรุงก็จะผานขอ 5  

ขอ 6 มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบท่ียังมีระบบฐานขอมูลท่ีไมสมบูรณ ก็ตองรีบดําเนินการ 
ขอ 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 

ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 
ขอน้ี หมายความวา มหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานตองปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหม โดยใหมีนักศึกษาเขามามีสวนรวม ยกตัวอยางเชน การประกวดแนวปฏิบัติท่ีดีของกิจกรรมนักศึกษา  
ซึ่งเปนเครือขาย ประกอบไปดวย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัย 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหน่ึง มีสโมสรท่ีเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เปนเลม มีผูประเมิน SAR เลมนั้นดวย ซึ่งก็ดําเนินการเหมือนกับมหาวิทยาลัย แตยอสวนไปทําท่ีสโมสร ซึ่งมีกิจกรรม
เหมือนกับการประเมินมหาวิทยาลัย และมีผลการประเมินออกมาเปนคะแนน ซึ่งแสดงวามหาวิทยาลัยแหงนี้ ไดนํา
นักศึกษาเขามามีสวนรวม 

ผูใชบัณฑิต โดยเชิญเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา และมาใหความเห็น 
ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยกําลังคนหาตัวบงช้ีท่ีแสดงถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรเชิญผูใชบัณฑิตมาวิพากษ  

ผูใชบริการตามพันธกิจ ยกตัวอยางเชน พันธกิจวาดวยเรื่อง การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยก็
ตองเชิญผูใชบริการวิชาการมาวิพากษ นั่นแสดงวา ผูใชบริการตามพันธกิจไดเขามามีสวนรวม 

ขอ 8 มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน  
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดมีเครือขายแลว แตขอนี้จะเช่ือมดวยคําวา “และ” นั่นคือ จะตองมี
เครือขายและมีกิจกรรมรวมกัน แตบางมหาวิทยาลัยมีการเซ็นบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) แตไมมีกิจกรรมรวมกัน 
ดังน้ันก็จะไมผานขอนี้ 

ขอ 9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

ตองมีแนวปฏิบัติท่ีดีทางดานการประกันคุณภาพ หรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ ซึ่ง
ขณะน้ีมหาวิทยาลัยมหาสารคามยังไมมีงานวิจัยดานการประกันคุณภาพ ดังนั้นจึงควรเร่ิมดําเนินการวิจัยดานการประกัน
คุณภาพ ยกตัวอยางเชน นําผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ยอนหลัง 3 ป ซึ่งจะมองเห็นแนวโนมท้ัง 3 ป โดย
บางคณะผลการประเมินฯ อาจจะขึ้นๆ ลงๆ บางคณะ มีผลการประเมินฯขึ้นอยางตอเนื่อง บางคณะมีผลการประเมินฯ ลง
อยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงควรหาสาเหตุ ปจจัย วาเหตุใดถึงเปนเชนนั้น อาจจะเปนเพราะวา คณะทีมีผลการประเมินฯ ขึ้นๆ 
ลงๆ เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทีมผูบริหาร หรือมีปจจัยภายนอกมากระทบ และตองเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชประโยชนได 
 ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีอธิการบดีไดแถลง
นโยบายอยางชัดเจน เพื่อใหบุคลากรไดตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา อีกท้ัง ผลการประเมิน คะแนนที่ได
จากผลการประเมินคุณภาพภายในจะถูกนับไปเปนหนึ่งขอ ซึ่งมีน้ําหนัก 10 เปอรเซ็นต ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ( องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังเอกสารหมายเลข 4 เร่ือง รางตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม 2554-2558  
 

ตอนที่  5 รางตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม 2554-2558 
ตัวบงชี้ของ สมศ. ฉบับรางนี้ (ภาคผนวก ค) ซึ่งเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 9 กันยายน 2553 โดยมีการ

ประชุม QA Forum เพื่อวิพากษ ปรากฏวา ขอมูลลาสุดขณะนี้ยังตกลงกันไมได ยังมีประเด็นท่ีมีปญหาในรางฉบับนี้ 
ยกตัวอยางเชน มาตรบานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน ดานท่ี6 การประกันคุณภาพภายใน ตัวบงช้ี 6.1 ผลประเมิน
การประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ซึ่งตัวบงช้ีนี้ไมเปล่ียนอยางแนนอน นั่นคือ สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการในทุกๆ 
ปการศึกษาจะตองนําคะแนนน้ีไปบวกประมาณ 10 เปอรเซ็นต จากการรับรองของ สมศ. หมายความวา ถามหาวิทยาลัย
ไมสนใจดําเนินการ หรือดําเนินการแลวคะแนนตํ่า ซึ่งจะมีผล เพราะคะแนนมหาวิทยาลัยไดเทาไหรก็นําไปบวกเทานั้น 
สมมติวาได 2.7 ก็ใหนําคะแนน 2.7 แปลงเขาระบบ สมศ. แลวก็นําไปรวมเปนคะแนนของ สมศ. ซึ่ง สมศ. ไดวางเกณฑ
การตัดสินในรอบสาม โดยมี 2 เกณฑ คือ รับรอง และ ไมรับรอง ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองรีบดําเนินการทุกภาคสวน 
จากน้ันมหาวิทยาลัยตองจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง 
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ตอนที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

                                 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมี 23 ตัวบงช้ี โดยไดดําเนินการภายใตเงื่อนไข พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

       การปฏิรูปอุดมศึกษาทศวรรษท่ี 2 พ.ศ. 2552-2561 ซึ่งนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได
กลาวปาฐกถาพิเศษหัวขอ การปฏิรูประบบอุดมศึกษาภายใตบรรยากาศการปฏิรูปเมืองไทย หลังมอบรางวัลใหอาจารย
ดีเดนแหงชาติ ในพิธีเปดประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอ.มท.) เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2553 
วา การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 นั้น สิ่งท่ีรัฐตองผลักดันคือการขยายโอกาสทางการศึกษา เชน ตองพัฒนาระบบกูยืมเงินท่ี
จะนําไปใชในการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคตางๆ ใหท่ัวถึง รวมถึงจะใหความสําคัญเร่ือง
คุณภาพการศึกษา 3 ประการ คือ เร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เนื่องจาก พบวา การสอบวัดผลระดับชาติในวิชาหลัก 
คะแนนยังตํ่ากวาเกณฑมาก รวมท้ังการเช่ือมโยงการศึกษาเขากับระบบเศรษฐกิจ โดยปจจุบันจํานวนบัณฑิตจบใหมไม
สมดุลกับจํานวนท่ีตลาดแรงงานตองการ บางคณะผลิตบัณฑิตมากเกินไป เชน คณะสังคมศาสตร แตคณะวิทยาศาสตร
ผลิตบัณฑิตไมเพียงพอ และตองเนนเร่ืองการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ใหกับนักเรียนนักศึกษามากขึ้น อีกท้ัง 
นายกรัฐมนตรี ไดกลาวมอบภารกิจหลักใหสถาบันการศึกษา 3 ขอ ไดแก สถานศึกษาตองพรอมยืดหยุนในการจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษา สถานศึกษาตองสรางบรรยากาศการเรียนรู การใชชีวิตจริงอยางสรางสรรคใหกับนักศึกษา 
และตองสรางความเชื่อมโยงงานวิจัยตางๆ กับการนําไปใชประโยชนไดจริงของผูประกอบการ 

6.2 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 : กําหนดใหสถาบัน อุดมศึกษาแจงเร่ืองการจัดการศึกษานอก
สถานท่ีต้ัง ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วัน นับแตท่ีประกาศใชบังคับ และแจงใหสถาบันรับทราบ 

                    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสรุปขอมูลการรับทราบการจัดการศึกษานอก
สถานท่ีต้ัง สถาบันอุดมศึกษารัฐ และเอกชน ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2553 ประกอบกับขอรองเรียนท่ีมีผูแจงใหทราบ รวมถึง
ขอมูลท่ีสถาบันอุดมศึกษาเสนอใหรับทราบ พบวา   มีสถาบันอุดม 
ศึกษาบางแหงจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง โดยยังไมแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และบางแหงสะทอนใหเห็น
ความไมชัดเจนในการจัดการศึกษา ดังนั้น สถาบันใดท่ียังไมไดแจงเร่ืองการจัดการศึกษา นอกสถานท่ีต้ัง ใหเรง
ดําเนินการแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีได รับแจง หากพนกําหนดจะถือวา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมรับทราบการจัดการศึกษานอก สถานท่ีตั้งนั้น และหากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดรับขอมูลภายในกําหนดจะถือวาคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดรับทราบการจัด
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การศึกษานอกสถานท่ีต้ังนั้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประสานกับสํานักงาน ก.พ. เร่ืองการรับรอง
คุณวุฒิ ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง ซ่ึงจะพิจารณารับรองเฉพาะหลักสูตรท่ี 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งน้ันแลว  

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้  
     1. ในการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง จะตองเสนอเหตุผลและความจําเปนท่ีมีความชัดเจน  
     2. ไมควรจัดการศึกษานอกท่ีต้ังทับซอนในพื้นท่ีของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เวนแตใน

พ้ืนท่ีนั้น ไมมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้น และอาจมีความรวมมือกับหนวยงานท่ีจะพัฒนาบุคลากรเปนการเฉพาะกิจ 
แลวยุบเลิกเม่ือสิ้นสุดภารกิจ  

        3. ไมควรจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ณ นอกสถานท่ีต้ังของสถาบัน 
6.3 หลักธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสม 

จะนํามาปรับใชในภาครัฐ ซึ่งมี 10 องคประกอบ คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง 
หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค 
และหลักมุงเนนฉันทามติ โดยจะตองทําใหครบท้ัง 10 องคประกอบ ถาไมครบก็ถือวาไมผาน 

6.4 การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 

 ระดับการประเมินและขอมูลการประเมินรอบสาม ซึ่งจะใชขอมูลยอนหลัง 3 ป เปนการ
ประเมินในระดับคณะและสถาบัน แตสถาบันใดมีการเปดวิทยาเขต (นอกที่ต้ัง) ก็จะตองรับการประเมินดวย ซึ่งการ
ประเมินรอบสาม จะใชหลักการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามแผนอุดมศึกษา 15 ป ซึ่งแบงเปน 4 กลุม โดยมาตรฐาน 
ท่ีใชมี 6 มาตรฐาน ตัวบงชี้ท่ีมากท่ีสุด คือ กลุมสถาบันท่ีเนนวิจัย  (ค 1 และ ง) สวนท่ีนอยท่ีสุดเปนกลุมสถาบันท่ีเนน
การผลิตบัณฑิต (กลุม ข และ ค2) เจตนารมณของ สมศ. จะเนนตัวบงช้ีท่ีเปนการวัด Output และ Outcome ใหมากท่ีสุด 
สวน Input และProcess จะใหอยูในการดูแลของประกันคุณภาพภายใน 

 ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ระดับอุดมศึกษา ซึ่งถาสถาบันไมผานการรับรอง  
โดย สมศ. จะใหเวลาในการปรับปรุง แกไข ในรอบตอไป แตถารอบสี่สถาบันไมผานการรับรอง รัฐบาลก็จะไม
สนับสนุนงบประมาณ ปริญญาบัตรนั้นก็จะไมผานการรับรอง และนักศึกษาก็จะไมมีคุณภาพ และถาหนวยงานท่ีสังกัด
ในสถาบัน ไมผานการรับรองเพียง 1 หนวยงาน ซึ่งจะสงผลใหสถาบันนั้นไมผานการรับรองมาตรฐานดวย นั่นคือ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ตอนท่ี 7 เกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ประกอบดวย 9 องคประกอบ 23 ตัวบงช้ี ดังนี้  

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 
 ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
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              ขอ 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญา หรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 
  ขอ 2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
   โดยสถาบันตองถายทอดกลยุทธไปสู “ทุก” หนวยงาน ตก 1 หนวยงาน ก็ถือวาสถาบัน
ไมผาน คณะกรรมการประเมินฯ จะตรวจท่ีโครงสรางของสถาบัน ถาเปนคณะวิชา ท่ีเขียนโครงสรางถึงภาควิชา 
สาขาวิชา สํานักงานเลขานุการ คณะกรรมการประเมินฯ ก็จะตรวจทั้งหมด ขาดหนวยงานหน่ึงหนวยงานใดไมได 

ขอ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       แผนปฏิบัติงานประจําป หรือ Action Plan หรือโครงการหรือกิจกรรม น่ันคือ ตัว
เดียวกัน โดยจะประเมินตามตัวช้ีวัดของโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีหนวยงานไดทําขอตกลงกับอธิการ 

ขอ 4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี 
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ขอ 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
ขอ 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 

2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
                                    ตองรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป ตอผูบริหาร “เพื่อ
พิจารณา” ไมใชอนุมัติ หรือแจงเพื่อทราบ และตองรายงานสภามหาวิทยาลัย วาระ “เพ่ือพิจารณา” ถาอยูในวาระแจงเพื่อ
ทราบ ก็จะตกทันที 

ขอ 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอย  ปละ 1 คร้ัง 
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

ขอ 8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ไมมีขอสงสัยจากผูเขารวมโครงการ 
 ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ไมมีขอสงสัยจากผูเขารวมโครงการ 
 ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ไมมีขอสงสัยจากผูเขารวมโครงการ 
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 ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ไมมีขอสงสัยจากผูเขารวมโครงการ 

 ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
  ขอ 1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 
FTES ตอเคร่ือง 
           คณะวิชาสามารถใชผลการดําเนินการจากสถาบันได โดยขึ้นอยูกับขอตกลงรวมกัน
ระหวางสถาบัน 
 ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  สถาบันตองจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ “ทุกหลักสูตร” และใหผูมี
ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 
“ทุกหลักสูตร” อีกท้ัง มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน เฉพาะรายวิชาท่ีเปดสอน “ทุกรายวิชา” ทุกภาคการศึกษา 
จะเห็นวามีคําวา “ทุก” ดังนั้นจะขาดหลักสูตรหรือวิชาใดวิชาหน่ึงไมได 
 ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  ตอไปนี้ “ประธานหลักสูตร” ตองรับผิดชอบทุกเงื่อนไขท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
   สถาบันตอง “ประกาศคุณธรรม จริยธรรม” สําหรับนักศึกษา และประกาศใหทราบอยาง
ท่ัวถึง และนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ “เทานั้น” คณะวิชาจะจัดขึ้นเอง ใหกันเองไมได 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
                                       สถาบันตอง “ออกแบบประเมินคุณภาพของการใหบริการ โดยใหใชแบบประเมินเดียวกันท้ัง
สถาบัน” ดังนี้ แบบประเมินคุณภาพของการใหบริการคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา แบบ
ประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา และแบบประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ซึ่งผลการประเมินทุกดานตองไม
ตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
              สถาบันตองจัดกิจกรรมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งการเขียน
โครงการนั้น ตองเขียนวัตถุประสงคอยางชัดเจน วาจะจัดโครงการรวมกันระหวางนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา (เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณ) แตการวิเคราะหผลโครงการตองแยกกันระหวางปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา และตองประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ตอไป 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ไมมีขอสงสัยจากผูเขารวมโครงการ 
 ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
                            สถาบันตองมีระบบและกลไกการ “รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห” ความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันท่ีเนนกลุม ข ดังนั้น ก็ตองดูท่ีเกณฑเฉพาะสถาบัน
กลุม ข สมมติวาคณะวิชาไดเงินสนับสนุนโครงการวิจัย 3 ป ก็ตองใช 3 หาร ก็จะออกมาเปนเงินสนับสนุนตอป แตถา
เงินสนับสนุนไมถึงป หรือ 1 ป ก็ใหนับยอดเต็ม ท้ังนี้ จะไมนับงานวิจัยไปท่ีอาจารยหรือนักวิจัย แตคะแนนท่ีได จะ
เทากับ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกหารดวย จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 ท้ังหมดคูณดวย 5  
  สําหรับนักศึกษาท่ีจะจบการสศึกษา วิทยานิพนธ หรืองานวิจัย ตองไดรับการตีพิมพและ
เผยแพร โดยนักศึกษาตองเปนช่ือแรกในงานวิจัยเร่ืองนั้น อาจารยท่ีปรึกษาเปนช่ือท่ีสอง แตถาอาจารยท่ีปรึกษาเปนช่ือ
แรก นักศึกษาเปนช่ือท่ีสอง จะสงผลใหนักศึกษาคนนั้นไมจบการศึกษา ยกเวนวาจะมีงานวิจัยท่ีตีพิมพหลายๆ เร่ือง ท่ี
นักศึกษาเปนช่ือแรกในงานวิจัยหนึ่งในน้ัน 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ไมมีขอสงสัยจากผูเขารวมโครงการ 
 ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ไมมีขอสงสัยจากผูเขารวมโครงการ 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไมมีขอสงสัยจากผูเขารวมโครงการ 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ขอ 1 สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

         ระดับมหาวิทยาลัยคือ “สภามหาวิทยาลัย” แตถาเปนคณะวิชาคือ “คณะกรรมการคณะ” 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการคณะตองปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด “ครบถวน” ดังนั้น มหาวิทยาลัย
และคณะตองไปดูวา พรบ. เขียนไววา สภาสภามหาวิทยาลัย มีหนาท่ีอยางไรบาง ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ตองทําใหครบทุก
ขอตามท่ี พรบ. กําหนด ตกขอหนึ่งขอใดไมได ถาตกหนึ่งขอ ก็ถือวาไมผานขอนี้ อีกท้ัง สภามหาวิทยาลัยประเมินตนเอง
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ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา นั่นคือ สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการคณะกําหนดเกณฑการประเมินขึ้นเอง 
และประเมินตนเอง โดยตองมีรายงานผลการดําเนินงาน (SAR) ของสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการคณะ 

ขอ 2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

ขอ 3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

ขอ 4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

ขอ 5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

ขอ 6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

        หลักธรรมาภิบาล  10 ขอท่ีกลาวขางตน  โดยผูบริหารทุกระดับ  ยกตัวอยางเชน 
อธิการบดีและคณะบดีตองบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลครอบคลุมท้ัง 10 ขอ ซึ่งอาจจะจัดโครงการท่ีแสดงถึงการ
บริหารงาน ความรับผิดชอบ โดยใชหลักธรรมภิบาล 

ขอ 7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

สภามหาวิทยาลัยตองประเมินผลการบริหารงาน และตองมีรายงานผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย และผูบริหารทุกระดับ อีกท้ังตองนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ขอ 1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผน

กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
นั่นคือ ตองมีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูอยางนอย 2 

ประเด็น คือ ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย (หัวปลา) 
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ไมมีขอสงสัยจากผูเขารวมโครงการ 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

จากหมายเหตุ คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายใน
สถาบันในรอบปการประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอ
ช่ือเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการควบคุม 
หรือจัดการกับความเส่ียง หรือปจจัยเสี่ยงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 
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คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 เม่ือเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
ยกตัวอยางเชนตึกถลม ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศกึษา คณาจารย บุคลากร หรือตอช่ือเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน ยกเวน ตึกถลมท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา คะแนนการประเมินจะไมได 
0 เพราะขณะนั้นอยูภายใตความรับผิดชอบของบริษัทกอสราง มหาวิทยาลัยบูรพายังไมตรวจรับ แตถาตรวจรับแลว 
มหาวิทยาลัยบูรพาก็จะได 0 ทันที 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ขอ 1 มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
แผนกลยุทธทางการเงินตองสอดคลองกับยุทธศาสตร และกลยุทธของสถาบัน โดยเกิด

จากการวิเคราะห SWOT Analysis ทางดานการเงิน แผนกลยุทธทางการเงินนี้ตองครอบคลุมคาเสื่อมราคา สินทรัพย 
และทรัพยสินทางปญญา รวมท้ังวิเคราะหรายหลักสูตร Unit cost 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ไดรับการพิจารณาในตอนท่ี 4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาแลว 
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ภาคการแลกเปล่ียนเรียนรู   โดย     ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย   ธนาพงศธร      เวลา 13.00–17.00 น. 
ณ หองประชุมช้ัน 1  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
รายชื่อผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู 
   กลุมที่ 1 หนวยงานสนับสนุน สมาชิกในกลุม 

1.  นางสาวแจมจันทร  วังแพน   ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  นายกัมปนาท  อาชา     ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  นางสาววิมลฤดี  ทัศศร    กองคลังและพัสดุ 
4. นางสาวอุทัยรัตน  แกวกู    สํานักตรวจสอบภายใน 
5.  นางมะลิคม  สอนสา     สํานักงานอธิการบดี 
6. นางสาวสุกัญญา สิตะวัน    กองแผนงาน 
7.  นางสาวสายฝน  ทัพขวา    บัณฑิตวิทยาลัย 

กลุมที่ 2 หนวยงานสนับสนุน สมาชิกในกลุม 
1.  อาจารย ดร. สุมลวรรณ  ชุมเช้ือ   คณะเทคโนโลยี 
2.  นางพรพิมล  มโนชัย     สํานักวิทยบริการ 
3.  นางสาวพัตชบูล  กิ่งพุม    สํานักคอมพิวเตอร 
4.  นางเจริญใจ  กุลดิลก     สํานักศึกษาท่ัวไป 

  5. นายชํานาญ  มีนิยม     กองอาคารสถานท่ี 
   กลุมที่ 3  หนวยงานสนับสนุน สมาชิกในกลุม 

1.  นางสาวสุภาภรณ  วรรณภักดี   ศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
2.  นางสาวเรียมจิตร  สุทธิโสกเชือก   สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
3.  นางประไพ  อุนารัตน     กองแผนงาน 
4.  นางสุดารัตน  ถนนแกว    สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
5.  นางสาวรัศมี  นามมนตรี    สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
6.  นางหนูรัตน  ทรงอาจ     กองกิจการนิสิต 
7.  นางสาววรินธร  ไชยปดชา    ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

   กลุมที่ 4 คณะวิชา สมาชิกในกลุม 
1.  นางสาวประภารัตนื  เคาสิม   คณะศึกษาศาสตร   
2.  นางสาวประภัสสร  จรัสอรุณฉาย   คณะการบัญชีและการจัดการ 
3.  นางสาวพัชรพร  หวานขม    คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม 
4.  นางสาวเปรมกมล  มาลัยพวง   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
5.  นางสาววันทนีย  เดชารัตนชาติ   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 



 28 

6.  อาจารยเชิงชาญ  จงสมชัย    วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
7.  นางสาวสุพรรณษา  ศรีจันทพันธ       คณะเทคโนโลยี  
8.  นายอัศวิน  สุขแสวง     คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
9.  นางสาวธัญชนก  แกวหานาม   คณะวิทยาการสารสนเทศ 
10. นางสาวพัชรินทร  เช้ือภักดี   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
11. นางสาวพนมพร  ปจจวงษ   ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

   กลุมที่ 5 คณะวิชา สมาชิกในกลุม 
1. อาจารยกนกกุล  มาเวียง    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.  ผศ. ดร. นงนิตย  มรกต    คณะวิทยาศาสตร 
3.  อาจารยวิชญา  รัตนเมธาวี    คณะวิทยาศาสตร 
4.  นางสาวเสาวนีย  รัตนะวัน    คณะวิทยาศาสตร 
5.  นางสาวนิตยา  บุญเอก    คณะวิทยาศาสตร 
6.  อาจารย ดร. ฐานยา  โกมุทรินทร   คณะแพทยศาสตร 
7.  อาจารย ดร. ดรุณี  พวงพรพิทักษ   คณะแพทยศาสตร 
8.  นางสาววรรณิภา  ถิ่นมุกดา   คณะแพทยศาสตร 
9.  นางมยุรี  แสนบุญศิริ 
10.  นายสวรรค  ธิติสุทธิ    คณะพยาบาลศาสตร 
11. นางสาวธัญลักษณ  มูลสุวรรณ   คณะศิลปกรรมศาสตร 

ประสานงาน ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

ตอนที่ 8 สรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง เกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                           ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดศึกษาตัวอยางจากรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดประเมินคุณภาพภายใน เม่ือวันท่ี 20-22 กรกฎาคม 2553 น้ัน เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหวา
รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันนั้น สามารถตอบเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 
ไดหรือไม 
         กลุมที่ 1 หนวยงานสนับสนุน วิเคราะหรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) ปการศึกษา 2552 
ในองคประกอบท่ี 1, 7, 8 และ 9 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 
 ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
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                                      1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ในการประชุมโครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลับ  เม่ือวันท่ี 21-23 มีนาคม 2550 และไดรับ
ความเห็นชอบแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2550 โดยเปนแผนท่ี
เชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และ พรบ. มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 
   2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยไปสูทุกหนวยงานภายใน มีการดําเนินการ 
แตไมไดนํามารายงาน เน่ืองจากไมไดกําหนดเกณฑประเมินปการศึกษา 2552 
    3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธครบ 4 พันธกิจ 
   4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธและแผนรายป 
   5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
   6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป 
             7. ไมมี การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 
   8. ไมมีการทบทวนแผนกลยุทธแตมีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

   1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดครบถวน แตไมไดกําหนดเกณฑ
การประเมินตนเอง 
   2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
   3. ผูบริหารมีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย 
   4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจ 
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 
   5. ผูบริหารถายทอดความรู และพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยไดเต็มตามศักยภาพ 
   6. ผูบริหาร บริหารดวยหลักธรรมภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
   7. มีการประเมินการบริหารงานของผูบริหาร แตไมมีการประเมินการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

 ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู     
              1. มหาวิทยาลัยไมมีการกําหนดประเด็นความรู และการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับ 

แผนกลยุทธ 
  2. มีการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรู แตไมสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
 3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
 4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรเปนลายลักษณอักษร 
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 5. ไมมีระบบ ขาดการประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ครอบคลุม

การจัดการเรียนการสอน การเงิน การบริหารจัดการ แตไมมีการวิจัย 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 4. มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการ 
 2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ และจัดเรียงลําดับความเส่ียง 
 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
 5. มีการติดตามประเมินผล และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย 
 6. มีการนําผลประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเส่ียงในรอบปตอไป 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงิน แตไมสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
  3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอย
ปละ 2 คร้ัง 
  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน และความม่ันคงของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
  6. มีหนวยงานตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากการ
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

   1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การ 

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงาน 
ท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 
  9. ขาดการรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี หรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
 

กลุมที่ 2 หนวยงานสนับสนุน วิเคราะหรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) ปการศึกษา 2552  
ในองคประกอบท่ี 2 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
   1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
   2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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   3. มีหลักสูตรใหมดําเนินการตามกรอบ TQF แตยังมีหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ท่ีไมไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพครบทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรใหทุกหลักสูตรดําเนินการตามกรอบ TQF และใหคณะ
ดําเนินการประเมินหลักสูตรใหครบทุกหลักสูตร ซึ่งสวนกลางควรกํากับติดตาม โดยสงเสริมสนับสนุนใหทุกหลักสูตร 
มีการประเมินหลักสูตร 
   4. มีคณะกรรมการวิชาการทําหนาท่ีกล่ันกรองหลักสูตร แตขาดการประเมินหลักสูตร 
   5. ขาดการประเมินหลักสูตร 
 ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
   เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข  

1 คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
= รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2 คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 
กับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป 
   จากเกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข พบวามหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งอยูกลุม ข มีอาจารย
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 39.52% พบวา ผานเกณฑและได 5 คะแนน 
 ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข  
1 คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป   หรือ 
2 คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารยรวมกัน   เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
รอยละ 12 ขึ้นไป 
  จากเกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข พบวามหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งอยูกลุม ข มีอาจารย
ประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 19.64%  พบวา ไมผานเกณฑขอ 1 สําหรับคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารย
ประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมานั้น อยูระหวางการตรวจสอบขอมูลกับกองการเจาหนาท่ี 
 ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
  1. มีแผนแตควรเพิ่มการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
  2. ควรมีการวิเคราะหการวางคนใหถูกกับตําแหนงงาน 
   3. ไมมีมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางเพิ่มความมั่นคงใน
ตําแหนงหนาท่ีของลูกจาง (เพิ่มโอกาสการบรรจุใหลูกจางเปนพนักงาน) 
   4. ควรมีระบบการติดตามโดยใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะ 
ท่ีไดจากการพัฒนา อบรมมาเผยแพร โดยการเขียนรายงานเสนอตอผูบริหารและนํามาพัฒนางาน และเผยแพรตอเพื่อน
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รวมงาน และควรมีการแจงเวียนเผยแพรใหหนวยงานอื่นรับทราบ อีกท้ังควรมีเวทีเผยแพรความรูหลังจากไปพัฒนา หรือ
อบรม 
   5. มีจรรยาบรรณอาจารย แตขาดจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยควรเผยแพรจรรยาบรรณบุคลากร ตามกรอบคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
   6. ไมมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 
   7. ไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
   1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรแตไมถึง 8 FTES ตอ
เคร่ือง ดังนั้นทุกคณะควรรายงานจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร ตามความเปนจริงของคณะตอมหาวิทยาลัย เพื่อนํามา
รวมกันเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย และไมควรนําจํานวนนิสิตศูนยการศึกษาภายนอกมาคํานวณดวย 
   2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ 
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษา 
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร 
และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  
อยางนอยในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
ในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน

กายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 
 ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
   1. ไมมีมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรใหทุกหลักสูตรดําเนินการตามกรอบ TQF 
   2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม แตไมครบทุกหลักสูตร 
   3. มีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก 
การปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย แตไมครบทุกหลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรใหทุกหลักสูตรมี
การฝกงานหรือสหกิจศึกษา 
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   4. ทุกหลักสูตรควรเชิญวิทยากรภายนอกจากชุมชนมาใหความรูกับนิสิต 
   5. การจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ 
พัฒนาการเรียนการสอน โดยควรจัดใหมีพี่เล้ียงในการทําวิจัย 
   6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
   7. ไมมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชาทุกหลัก ดังนั้นทุกหลักสูตรควรดําเนินการตามกรอบ TQF 
 ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
   1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง
นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคณุลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม 
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ท่ีจัดโดยสถาบัน 
 ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
   1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม 
ไวเปนลายลักษณอักษร 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี 
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี 
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
ตามตัวบงชี้และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติ 
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
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กลุมที่ 3 หนวยงานสนับสนุน วิเคราะหรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) ปการศึกษา 2552  
ในองคประกอบท่ี 3, 4, 5 และ 6 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
                                     1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
5. ไมมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
6. ไมมีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ  
7. ไมมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
   1. ไมมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม 

ท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคณุภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

5. ไมมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. ไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ

วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การประกาศเกณฑรับทุน

สนับสนุนงานวิจัย แตไมสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลยั 
6. ไมมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัย และ

สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
7. ไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
 ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีได 
สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการ
ใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
               ไมสามารถประเมินได รอการตรวจสอบจากกองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
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5. ไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
 ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

1. มหาวิทยาลัยไมมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ แตในระดับหนวยงาน  
ไดมีการสํารวจความตองการของชุมชน 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. ไมมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  
4. ไมมีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ

ทางวิชาการ 
5. ไมมีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ 
กลุมที่ 4 และกลุม 5 คณะวิชา วิเคราะหรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (SAR) ปการศึกษา 2552  

ในองคประกอบท่ี 1 – 9 โดยพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 ท้ังหมด 9 
องคประกอบ 23 ตัวบงชี้  
   จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมท่ี 4 และกลุมท่ี 5 พบวา คณะวิชาสามารถดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 ไดท้ังหมด 9 องคประกอบ 21 ตัวบงชี้ ยกเวน ตัวบงช้ีท่ี 2.5 และ 
7.3 ซึ่งสวนกลางควรจะเปนผูรับผิดชอบ นั่นคือ 
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  ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู เนื่องจาก คณะวิชา 
ไมสามารถดําเนินการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTRS ตอเคร่ืองได  
แตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง อาจจะรับการประเมินตัวบงช้ีนี้ เนื่องจากสภาวิชาชีพบังคับใหนิสิตมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรใชทุกคน โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบควรจะเปนสํานักคอมพิวเตอร และสํานักวิทยบริการ 
  ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เนื่องจาก คณะวิชาตองการใหมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจท่ีเปนรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น กองแผนงาน และสํานักคอมพิวเตอรควรเปน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองดังกลาว 

ผลการแลกเปล่ียนเรียนรูในคร้ังนี้ ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ควรนําเสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามตอไป 

 
ขอเสนอแนะจากวิทยากร การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) น้ัน ควรใชรูปแบบการเขียนท่ีแสดงถึง

ท่ีมาท่ีไป สามารถตอบเกณฑแตละขอไดอยางชัดเจน ท้ังนี้ ไมควรเขียนตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน ยกตัวอยางเชน 
มีการจัดทําแผนกลยุทธเม่ือไหร อยางไร โดยใคร มีใครเขารวมบาง และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อไหร นั่นคือ  
ตองสามารถตอบคําถามไดท้ังหมด และผูประเมิน หรือผูอานรายงานการประเมินตนเอง สามารถรับทราบขอมูล 
ไดท้ังหมด โดยไมตองดูเอกสารหลักฐาน (How to? ท้ังหมด) อีกท้ัง ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ควรนําผล 
ท่ีไดจากโครงการคร้ังนี้ไปตอยอด และเสนอประเด็นท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูตอมหาวิทยาลัยตอไป 

 
ตอนที่ 9  สรุปผลการประเมินโครงการ (ภาคเชา) 

มีผูเขารวมโครงการสงแบบประเมินโครงการท้ังหมด 82 คน จากผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังหมด 
183 คน คิดเปนรอยละ 44.81 โดยแบบประเมินโครงการมีท้ังหมด 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิในระดับของการศึกษาและเรียนรูของผูเขารวมโครงการ ตอนท่ี 3 การแสดงความ
คิดเห็นของผูเขารวมโครงการ และตอนท่ี 4 อื่นๆ ท่ีอยากบน/ ชม หรือแนะนําศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งปรากฏผลดังตอไปนี้ 
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1. ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
ตารางที่ 1 คณะ หรือหนวยงานท่ีตอบแบบประเมินโครงการ 

ลําดับ 
ท่ี 

คณะหรือหนวยงาน 
ท่ีตอบแบบประเมินโครงการ 

จํานวนผูเขารวม 
ท่ีตอบแบบประเมิน 

(คน) 

ตัวแทนคณะหรือ
หนวยงานท่ีเขารวม

ท้ังหมด (คน) 

รอยละ 

1 คณะสาธารณสุขศาสตร 3 3 100.00 
2 สํานักตรวจสอบภายใน 2 2 100.00 
3 คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 1 100.00 
4 กองทะเบียนและประมวลผล 1 1 100.00 
5 คณะเภสัชศาสตร 1 1 100.00 
6 คณะเทคโนโลยี 6 7 85.72 
7 ศูนยวิจัยและการศกึษาบรรพชีวินวิทยา 4 4 75.00 
8 คณะวิทยาศาสตร 14 21 66.67 
9 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 9 66.67 

10 สํานักวิทยบริการ 4 6 66.67 
11 กองแผนงาน 4 6 66.67 
12 กองคลังและพัสด ุ 1 2 50.00 
13 สํานักคอมพิวเตอร 3 6 50.00 
14 คณะพยาบาลศาสตร 2 4 50.00 
15 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 3 7 42.86 
16 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 5 13 38.47 
17 กองกิจการนิสติ 1 3 33.34 
18 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2 6 33.34 
19 คณะสัตวแพทศาสตรและสตัวศาสตร 4 12 33.34 
20 คณะการบัญชีและการจดัการ 2 7 28.58 
21 คณะศิลปกรรมศาสตร 1 4 25.00 
22 คณะศึกษาศาสตร 2 8 25.00 
23 คณะแพทยศาสตร 1 5 20.00 
24 คณะสถาปตยกรรรมศาสตรฯ 0 10 0 
25 ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศกึษา 0 9 0 
26 คณะวิทยาการสารสนเทศ 0 5 0 
27 วิทยาลัยดรุิยางคศลิป 0 3 0 
28 สํานักศกึษาท่ัวไป 0 3 0 
29 โรงเรียนสาธิตประถมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 2 0 
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ลําดับ 
ท่ี 

คณะหรือหนวยงาน 
ท่ีตอบแบบประเมินโครงการ 

จํานวนผูเขารวม 
ท่ีตอบแบบประเมิน 

(คน) 

ตัวแทนคณะหรือ
หนวยงานท่ีเขารวม

ท้ังหมด (คน) 

รอยละ 

30 สํานักงานอธิการบด ี 0 2 0 
31 กองอาคารสถานท่ี 0 2 0 
32 บัณฑิตวิทยาลัย 0 2 0 
33 ศูนยหนังสือ 0 1 0 
34 คณะวิศวกรรมศาสตร 0 1 0 
35 กองการเจาหนาที่ 0 1 0 
36 กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ 0 1 0 
37 สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน 0 1 0 
38 สํานักบรกิารวิชาการ 0 0 0 
39 กองกลาง 0 0 0 
40 โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 0 0 0 
41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตขอนแกน 
1 3 33.34 

42 ไมระบุ 8 - - 

รวม 82 183 - 

 
จากตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา คณะ หรือหนวยงานท่ีตอบแบบประเมินโครงการ 

คิดเปน รอยละ 100 มีท้ังหมด 5 หนวยงาน ดังนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร, สํานักตรวจสอบภายใน, คณะการทาองเท่ียว
และการโรงแรม, กองทะเบียนและประมวลผล และคณะเภสัชศาสตร และมีคณะ หรือหนวยงานท่ีไมตอบแบบประเมิน
โครงการ คิดเปน รอยละ 0 มีท้ังหมด 17 หนวยงาน ดังนี้ คณะสถาปตยกรรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป,  
ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา, คณะวิทยาการสารสนเทศ , วิทยาลัยดุริยางคศิลป, สํานักศึกษาท่ัวไป, 
โรงเรียนสาธิตประถมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สํานักงานอธิการบดี, กองอาคารสถานท่ี, บัณฑิตวิทยาลัย,  
ศูนยหนังสือ,  คณะวิศวกรรมศาสตร, กองการเจาหนาท่ี, กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ, สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน , สํานักบริการวิชาการ , กองกลาง  และโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
และมีผูเขารวมโครงการที่ไมระบุคณะหรือหนวยงาน 8 คน 

 
2. ผลสัมฤทธิ์ในระดับของการศึกษาและเรียนรูของผูเขารวมโครงการ 
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ในระดับของการศึกษาและเรียนรูของผูเขารวมโครงการโดยพิจารณาผลสัมฤทธ์ิท่ี

ผูเขารวมโครงการไดจากการศึกษาและเรียนรู วาอยูในระดับใด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้  5 หมายถึง มากท่ีสุด, 4 
หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปลานกลาง, 2 หมายถึง นอย,  1 หมายถึง นอยท่ีสุด ซึ่งมีผูตอบแบบประเมิน ท้ังหมด 82 คน 
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คะแนน  (คน  : รอยละ) ขอ เร่ือง 

5 รอยละ 4 รอยละ 3 รอยละ 2 รอยละ 1 รอยละ 
1 จากการเขารวมโครงการในคร้ังนี้ทานมีความรู 

ความเขาใจ เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน  
ปการศกึษา 2553 

23 28.05 50 60.98 9 10.98 0 0 0 0 

2 โครงการในคร้ังน้ีทําใหทานทราบปญหาและ
อุปสรรค และแนวทางแกไขในการประกัน
คุณภาพภายใน ปการศกึษา 2553 

33 40.24 43 52.44 6 7.31 0 0 0 0 

3 ทานคิดวาบรรยากาศในการจดัโครงการในครั้งน้ี
เปนบรรยากาศของกัลยาณมิตร 

40 48.78 40 48.78 2 2.44 0 0 0 0 

4 ทานคิดวาการจดัโครงการในครัง้น้ี เปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

67 81.71 15 18.29 0 0 0 0 0 0 

5 โครงการในคร้ังน้ีทําใหทานตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

59 71.95 23 28.05 0 0 0 0 0 0 

6 วิทยากรมีความเหมาะสม 74 90.24 8 9.76 0 0 0 0 0 0 
7 วิทยากรมีความรู ความสามารถ และสามารถตอบ

ปญหาได 
76 92.68 6 7.32 0 0 0 0 0 0 

8 เวลาที่ใชในการจัดโครงการ 29 35.37 34 41.46 13 15.85 4 4.88 2 2.44 
9 อาหารกลางวันที่ใชในการจดัโครงการ 24 29.27 45 54.88 13 15.85 0 0 0 0 

10 อาหารวางที่ใชในการจดัโครงการ 26 31.71 45 54.88 11 13.41 0 0 0 0 
 

จากตารางท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิในระดับของการศึกษาและเรียนรูของผูเขารวมโครงการ พบวา 

1. จากการเขารวมโครงการในคร้ังนี้ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ เร่ือง การประกัน
คุณภาพภายในปการศึกษา 2553 มาก (50 คน) คิดเปนรอยละ 60.98 

2. โครงการในคร้ังนี้ทําใหผูเขารวมโครงการทราบปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไขในการ
ประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 มาก (43 คน) คิดเปนรอยละ 52.44 

3. ผูเขารวมโครงการคิดวาบรรยากาศในการจัดโครงการในคร้ังนี้เปนบรรยากาศของกัลยาณมิตร
มากท่ีสุด และมาก (40 คน) คิดเปนรอยละ 48.78 

4. ผูเขารวมโครงการคิดวาการจัดโครงการในคร้ังน้ี เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มากท่ีสุด (67 คน) คิดเปนรอยละ 81.71 

5. โครงการในคร้ังน้ีทําใหผูเขารวมโครงการตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา มากท่ีสุด (59 คน) คิดเปนรอยละ 71.95 

6. ผูเขารวมโครงการคิดวาวิทยากรมีความเหมาะสม มากท่ีสุด (74 คน) คิดเปนรอยละ 90.24 
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7. ผูเขารวมโครงการคิดวาวิทยากรมีความรู ความสามารถ และสามารถตอบปญหาได มากท่ีสุด  
(76 คน) คิดเปนรอยละ 92.68  

8. ผูเขารวมโครงการคิดวาเวลาที่ใชในการจัดโครงการ มีความเหมาะสมมาก (34 คน)  คิดเปน 
รอยละ 41.46 

9. ผูเขารวมโครงการคิดวาอาหารกลางวันท่ีใชในการจัดโครงการ มีความเหมาะสมมาก (45คน)   
คิดเปนรอยละ 54.88 

10. ผูเขารวมโครงการคิดวาอาหารวางท่ีใชในการจัดโครงการ มีความเหมาะสมมาก (45 คน)  คิดเปน
รอยละ 54.88 
 

3. การแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ 
ตารางที่ 3 ความเหมาะสมของโครงการ 

ลําดับท่ี 1. ความเหมาะสมของโครงการ คะแนน รอยละ 
1 เปนโครงการทีด่มีาก มีความเหมาะสมมาก ทําใหเขาใจเกณฑมาตรฐาน

การประเมินคุณภาพภายใน ปการศกึษา 2553 มากย่ิงขึ้น 
42 49.42 

2 ไมแสดงความคดิเห็น 37 43.53 
3 วิทยากรเกง มีความรู และมีความสามารถมาก 6 7.06 

รวม 85 100 
 

จากตารางท่ี 3 ความเหมาะสมของโครงการ  พบวา ผูเขารวมโครงการไดแสดงความคิดเห็นวา เปนโครงการท่ีดี
มาก มีความเหมาะสมมาก ทําใหเขาใจเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 มากย่ิงขึ้น คิดเปน
รอยละ 49.42 รองลงมา คอื ผูเขารวมโครงการไมแสดงความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 43.53 

 
ตารางที่ 4 ขอบกพรองหรือขอควรปรับปรุงตางๆ ของโครงการ 

ลําดับท่ี 2. ขอบกพรองหรือขอควรปรับปรุงตางๆ ของโครงการ คะแนน รอยละ 
1 ไมแสดงความคดิเห็น 38 42.70 
2 ไมมี 29 32.59 
3 เวลานอยเกินไป 17 19.11 
4 ควรบังคับกลุมเปาหมายของโครงการเขารวมทุกคน  4 4.50 
5 วันเวลาในการจดัโครงการตรงกบัสัมมนามหาวิทยาลัยวิจัย 1 1.13 

รวม 89 100 
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จากตารางท่ี 4  ขอบกพรองหรือขอควรปรับปรุงตางๆ ของโครงการ  พบวา ผูเขารวมโครงการไมแสดง 
ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 42.70 รองลงมา คือ ไมมีขอบกพรองหรือขอควรปรับปรุงตางๆ ของโครงการ คิดเปน 
รอยละ 32.59 
 

ตารางที่ 5 ประโยชนรวมท้ังความคุมคาของโครงการ 
ลําดับท่ี 3. ประโยชนรวมท้ังความคุมคาของโครงการ คะแนน รอยละ 

1 มีประโยชน และคุมคามาก ซึ่งทาํใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน ปการศกึษา 2553 และ สมศ. รอบ 3 รวมทั้ง
นโยบายดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

42 50.00 

2 ไมแสดงความคดิเห็น 41 48.81 
3 ไดแนวปฏิบัติเพ่ือไปดําเนินการดานการประกันคณุภาพของหนวยงานตอไป 1 1.19 

รวม 84 100 
 

จากตารางท่ี 5 ประโยชนรวมท้ังความคุมคาของโครงการ  พบวา ผูเขารวมโครงการไดแสดงความคิดเห็นวา 
โครงการมีประโยชน และคุมคามาก ซึ่งทําใหรับทราบขอมูลเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน  
ปการศึกษา 2553 และ สมศ. รอบ 3 รวมท้ังนโยบายดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 50.00 
รองลงมา คือ ผูเขารวมโครงการไมแสดงความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 48.81 
 

ตารางที่ 6 ผูเขารวมโครงการจะนําผลท่ีไดจากการเขารวมโครงการไปทําอะไรตอ (ตอยอด) 
ลําดับ
ท่ี 

4. ผูเขารวมโครงการจะนําผลท่ีไดจากการเขารวมโครงการไปทําอะไรตอ คะแนน รอยละ 

1 ไมแสดงความคดิเห็น 28 32.56 
2 วางแผนทํางานในระดับหนวยงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 25 29.07 
3 ปรับปรุง และแกไขการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน

คุณภาพภายใน ปการศกึษา 2553 
16 18.61 

4 ถายทอดความรูเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเกณฑ สูบุคลากรในหนวยงาน 6 6.98 
5 พัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงาน และรับผดิชอบการประกันคุณภาพของหนวยงาน

ใหดีข้ึน 
5 5.82 

6 เสนอตอผูบริหาร เพ่ือเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก (สมศ. รอบ 3) 

2 2.33 

7 ปรับปรุงหลักสตูรของคณะ ใหผานเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน 
ปการศกึษา 2553 

2 2.33 

8 ปรับกิจกรรมตามแผนภายในหนวยงานใหสอดคลองกับเกณฑมากยิ่งข้ึน 1 1.17 
9 ปรับแผนกลยุทธทางการเงิน 1 1.17 

รวม 86 100 
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จากตารางท่ี 6 ผูเขารวมโครงการจะนําผลท่ีไดจากการเขารวมโครงการไปทําอะไรตอ (ตอยอด) พบวา 
ผูเขารวมโครงการไมแสดงความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 32.56 รองลงมา คือ ผูเขารวมโครงการจะวางแผนการทํางาน 
ในระดับหนวยงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ 29.07 
 
 4.  อื่นๆ ที่อยากบน/ ชม หรือแนะนําศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

ตารางที่ 7 อื่นๆ ท่ีอยากบน/ ชม หรือแนะนําศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
ลําดับ
ท่ี 

1. อื่นๆ ที่อยากบน/ ชม หรือแนะนําศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คะแนน รอยละ 

1 ไมแสดงความคดิเห็น 57 65.52 
2 ควรจัดอบรมการเขียน SAR ตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ป

การศกึษา 2553 
6 6.90 

3 อยากใหผูบริหารเขารวม 6 6.90 
4 ควรจัดประชุมสมัมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษาอกีครั้ง 5 5.75 
5 ดีแลว ขอบคุณมาก และเปนกําลงัใจใหคะ/ ครับ 5 5.75 
6 เจาหนาทีศู่นยพัฒนาและประกันฯ อํานวยความสะดวกดีมาก อัธยาศัยดีมาก 3 3.45 
7 อยากใหทุกคน บุคลากรทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศกึษา 
2 2.30 

8 ควรจัดใหมีการถายทอดสูบคุลากรทุกระดับทุกคน โดยศูนยพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษาลงไปใหคําแนะนําทุกคณะ และหนวยงาน 

1 1.15 

9 ควรอบรมการแนบเอกสารอางอิงเชิงประจักษตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน ปการศกึษา 2553 

1 1.15 

10 ไมมี 1 1.15 

รวม 87 100 
 

จากตารางท่ี 7 อื่นๆ ท่ีอยากบน/ ชม หรือแนะนําศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา พบวา ผูเขารวม
โครงการไมแสดงความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 65.52 รองลงมา คือ ผูเขารวมโครงการตองการใหศูนยพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษาจัดอบรมการเขียน SAR ตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 คิดเปนรอย
ละ 6.90 และผูเขารวมโครงการตองการใหผูบริหารเขารวม คิดเปนรอยละ 6.90 
 

ตอนที่ 10 สรุปผลการทบทวนหลังโครงการ (After Action Review : AAR) (ภาคบาย) 
  มีผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูสงแบบทบทวนหลังโครงการท้ังหมด 30 คน จากผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ท้ังหมด 41 คน คิดเปนรอยละ 73.17 ซึ่งปรากฏผลดังตอไปนี้ 
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 ตารางที่ 8  สิ่งท่ีผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูคาดหวังในการเขารวมโครงการ 
ลําดับท่ี 1. ทานคาดหวังอะไร จากการเขารวมโครงการในคร้ังน้ี คะแนน รอยละ 

1 ไดรับความรู และความเขาใจแตละตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 
2553 

24 70.59 

2 ไดเรียนรูวิธีการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย 5 14.71 
3 ไดรับแนวคิด และแลกเปลี่ยนเรยีนรูงานประกันคุณภาพกับหนวยงานอื่น และจาก

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
2 5.89 

4 ไมคาดหวัง 1 2.95 
5 หลักสูตรทีร่ับผดิชอบผานเกณฑการประเมิน 1 2.95 
6 มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ แนวปฏิบัติที่ชดัเจน ที่สามารถนาํไปใชอยางเปน

รูปธรรม 
1 2.95 

รวม 34 100 
 

ตารางท่ี 8 สิ่งท่ีผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูคาดหวังในการเขารวมโครงการ พบวา ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู
ไดรับความรู และความเขาใจแตละตัวช้ีวัดของการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2553 คิดเห็นรอยละ 70.59 รองลงมา คือ 
ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูไดเรียนรูวิธีการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย คิดเห็นรอยละ 
14.71 
 ตารางที่ 9 สิ่งท่ีผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูไดจากการเขารวมโครงการในคร้ังนี้ 

ลําดับท่ี 2. ส่ิงท่ีทานไดจากการเขารวมโครงการในคร้ังน้ี คะแนน รอยละ 
1 เขาใจเกณฑและวิธีการจัดทําตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปการศกึษา 2553 
24 58.54 

2 วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 8 19.52 
3 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบงชี้

ที่ไดรับมอบหมาย สงผลใหเกดิความเขาใจมากย่ิงขึ้น 
3 7.39 

4 เครือขายการประกันคุณภาพ 2 4.88 
5 สามารถนําเกณฑที่ไดจากเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษา ไปใช

งานได 
2 4.88 

6 ไดความรูใหม โดยเฉพาะจรรยาบรรณบุคลากร 1 2.44 
7 ทราบแนวทางเตรียมการรับการประเมินของ สมศ. 1 2.44 

รวม 41 100 
 

ตารางท่ี 9 สิ่งท่ีผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูไดจากการเขารวมโครงการในคร้ังนี้ พบวา ผูเขารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเขาใจเกณฑและวิธีการจัดทําตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553 คิดเห็นรอยละ 
58.54 รองลงมา คือ ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูไดวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คิดเห็นรอยละ 19.52 
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 ตารางที่ 10 สิ่งท่ีผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูตั้งใจวาจะนําความรูจากการเขารวมโครงการ กลับไปดําเนินการตอ 

ลําดับท่ี        1.   ทานตั้งใจวาจะนําความรูจากการเขารวมโครงการ กลับไปทําอะไร 
 ท่ีหนวยงานของทาน 

คะแนน รอยละ 

1 นําความรูเรื่องการประกันคุณภาพไปปรับปรุงการดําเนินงานและจัดทํา
ประกันคุณภาพของหนวยงาน 

10 29.42 

2 ถายทอด ทําความเขาใจ และแจงใหบุคลากรในหนวยงานไดทราบถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจําของทุกคนที่ตองรวมมือ 

9 26.47 

3 วางแนวทางในการประกันคุณภาพและระบบการบริหารงานของหนวยงาน
ตอไป 

7 20.59 

4 นําผลการเขารวมโครงการน้ี เสนอตอผูบริหารหนวยงาน เพ่ือพิจารณา 4 11.77 
5 พัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ใหมีความถกูตอง และ

ครอบคลุมกับภารกิจของหนวยงาน 
2 5.89 

6 พยายามทํากิจกรรมตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษาให
ครบถวน 

1 2.95 

7 จัดทํากรอบการประเมิน องคประกอบ และตัวบงชี้ของหนวยงาน 1 2.95 

รวม 34 100  

 
 ตารางท่ี 10 สิ่งท่ีผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูตั้งใจวาจะนําความรูจากการเขารวมโครงการ กลับไปดําเนินการตอ 
พบวา ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจะนําความรูเร่ืองการประกันคุณภาพไปปรับปรุงการดําเนินงานและจัดทําประกัน
คุณภาพของหนวยงาน คิดเห็นรอยละ 29.42 รองลงมา คือ ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจะถายทอด ทําความเขาใจ และ
แจงใหบุคลากรในหนวยงานไดทราบถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจําของทุกคนท่ีตองรวมมือ 
คิดเห็นรอยละ 26.47 

 
 ตารางที่ 11 ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูคิดวาบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนอยางไร 
ลําดับท่ี 1. ทานคิดวาบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนอยางไร คะแนน รอยละ 

1 มีบรรยากาศที่สนุกสนานและเปนกันเอง 15 35.72 
2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่ดี และทําใหเกิดองคความรูใหม สามารถนําไป

ปรับใชในหนวยงานตอไป 
10 23.81 

3 ดีมาก 9 21.43 
4 วิทยากรจับประเด็นไดดมีาก 2 4.77 
5 สบายๆ 2 4.77 
6 มีประโยชน 1 2.38 
7 การทํางานเปนทีม ซึ่งไดเห็นความรวมมือกันของแตละหนวยงาน 1 2.38 
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ลําดับท่ี 1. ทานคิดวาบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนอยางไร คะแนน รอยละ 
8 ไมมีความหลากหลาย 1 2.38 
9 เกิดเครือขายดานการประกันคุณภาพ 1 2.38 

รวม 42 100 
 

 ตารางท่ี 11 ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูคิดวาบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนอยางไร พบวา ผูเขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูคิดวา มีบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีสนุกสนานและเปนกันเอง คิดเห็นรอยละ 35.72 
รองลงมา คือ ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูคิดวา มีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีดี และทําใหเกิดองคความรูใหม 
สามารถนําไปปรับใชในหนวยงานตอไป คิดเห็นรอยละ 23.81 
 

 ตารางท่ี 12 ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูคิดวาตองทําอยางไร จึงจะประสบผลสําเร็จดังวัตถุประสงคของ
โครงการ 
ลําดับท่ี 2. ทานคิดวาตองทําอยางไร (How to?) จึงจะประสบผลสําเร็จดัง

วัตถุประสงคของโครงการ 
คะแนน รอยละ 

1 ตองสรางความเขาใจ ความตระหนักรวมกันของบุคลากรใหเขาใจตรงกัน 10 24.39 
2 ตองลงมือปฏิบัตจิริงและถายทอดใหกับเครือขายในหนวยงาน 7 17.08 
3 สรางความรวมมือและความสามัคคีใหกับบุคลากร แลวเร่ืองการประกันคุณภาพก็

จะตามมา 
6 14.64 

4 ไมแสดงความคดิเห็น 5 12.20 
5 ลงมือปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553  

อยางเครงครัด 
4 9.76 

6 ผูเขารวมโครงการตองมีการเตรยีมตัว ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกบัเกณฑมาตรฐาน
การประกันคุณภาพมากอน 

3 7.32 

7 เรงการกาํกับ ติดตามการดาํเนินงานการประกันคณุภาพตามกรอบระยะเวลา 2 4.88 
8 ควรมีแนวปฏิบัติที่ชดัเจน ในการกําหนดตัวบงชี ้เกณฑการประเมินระดับ

หนวยงานสนับสนุนใหสอดคลองตามพันธกิจของแตละหนวยงาน 
2 4.88 

9 สํารวจความตองการกอนดําเนินการจดัโครงการ 1 2.44 
10 มีแผนการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจน 1 2.44 

รวม 41 100 
 

 ตารางท่ี 12 ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูคิดวาตองทําอยางไร จึงจะประสบผลสําเร็จดังวัตถุประสงคของ
โครงการ พบวา ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูคิดวา ตองสรางความเขาใจ ความตระหนักรวมกันของบุคลากรใหเขาใจ
ตรงกันจึงจะประสบผลสําเร็จดังวัตถุประสงคของโครงการ คิดเห็นรอยละ 24.39 รองลงมา คือ ผูเขารวมแลกเปลี่ยน
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เรียนรูคิดวา ตองลงมือปฏิบัติจริงและถายทอดใหกับเครือขายในหนวยงานจึงจะประสบผลสําเร็จดังวัตถุประสงคของ
โครงการ คิดเห็นรอยละ 17.08 
 
 ตารางที่ 13 ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูคิดวาปจจัยสูความสําเร็จดังวัตถุประสงคของโครงการ คืออะไรบาง 
 
ลําดับท่ี 3. ตอเน่ืองจากขอ 5 ทานคิดวาปจจัยสูความสําเร็จดังวัตถุประสงคของ

โครงการ คืออะไรบาง 
คะแนน รอยละ 

1 ความรวมมือจากบุคลากรทกุคนในหนวยงาน 14 33.34 
2 ความเขาใจ  6 14.26 
3 ลงมือปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553  

อยางเครงครัด 
5 11.91 

4 ไมแสดงความคดิเห็น 4 9.53 
5 บุคลากรทุกระดบัตระหนักถึงการประกันคุณภาพรวมกัน และดําเนินการให

เปนไปในรูปแบบเดียวกัน 
4 9.53 

6 นโยบายจากผูบริหารท่ีเขมแข็ง สูการปฏิบัติที่เขมแข็ง ซึ่งจะนําไปสูความสําเรจ็ 2 4.77 
7 สรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบน้ีอีก 2 4.77 
8 ความสามัคค ี 1 2.38 
9 มีแผนที่ชดัเจนและปฏิบัติไดจริง 1 2.38 

10 เปาหมายมีไวพุงชน 1 2.38 
11 ประสานงาน การประชาสัมพันธเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ป

การศกึษา 2553   
1 2.38 

12 Action Plan หนวยงาน / บุคลากร ที่รับผิดชอบรวมทั้งงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมใหเพียงพอ 

1 2.38 

รวม 42 100 

 
 ตารางท่ี 13 ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูคิดวาปจจัยสูความสําเร็จดังวัตถุประสงคของโครงการ คืออะไรบาง 
พบวา ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูคิดวา ตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในหนวยงาน คิดเห็นรอยละ 33.34 
รองลงมา คือ ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูคิดวา ตองมีความเขาใจ คิดเห็นรอยละ 14.26 
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 ตารางที่ 14 ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดโครงการในคร้ังนี้อยางไร 
ลําดับท่ี 4. ทานมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดโครงการในคร้ังน้ีอยางไร คะแนน รอยละ 

1 ควรเพ่ิมระยะเวลาใหมากข้ึน 10 27.78 
2 ควรจัดโครงการแบบน้ีอีก 9 25.00 
3 ไมแสดงความคดิเห็น 9 25.00 
4 สถานที่คับแคบไมเพียงพอ จึงทําใหการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละกลุม

สอดแทรกกัน สงผลใหการพูดคุยไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
3 8.34 

5 ประชุมถายทอดตัวชี้วัดลงสูหนวยงานผูปฏิบัติใหชัดเจน 2 5.56 
6 ควรมีผูบริหาร (คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ) เขารวมอบรม 1 2.78 
7 บังคับใหบุคลากรหรือหนวยงานเขารวมโครงการ โดยใชคําสั่งมหาวิทยาลัย จึงจะ

เกิดความรวมมือมากกวาน้ี 
1 2.78 

8 แบงกลุมยอยใหมากกวาน้ี 1 2.78 

รวม 36 100 

 
ตารางท่ี 14 ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดโครงการในคร้ังนี้อยางไร พบวา ผูเขารวม

แลกเปล่ียนเรียนรูใหขอเสนอแนะวาควรเพ่ิมระยะเวลาใหมากขึ้น คิดเห็นรอยละ 27.78 รองลงมา คือ ผูเขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหขอเสนอแนะวาควรจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเห็นรอยละ 25.00 
 
 ตารางที่ 15 ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูตองการใหมหาวิทยาลัยมหาสารคามชวยเหลือ หรือดําเนินการในเรื่อง
ใดตอไป 
ลําดับท่ี 5. ทานตองการใหมหาวิทยาลัยมหาสารคามชวยเหลือ หรือดําเนินการใน

เร่ืองใดตอไป 
คะแนน รอยละ 

1 จัดอบรมการเขียน SAR ตามแนวทางการประเมินของ สกอ. และ สมศ. 8 22.86 
2 ไมแสดงความคดิเห็น 6 17.15 
3 ใหความรู และสรางความเขาใจ ในเกณฑมาตรฐานการประกันคณุภาพ  5 14.29 
4 ใหมีแผนงานแตละตัวบงชี้ที่ชัดเจน 3 8.58 
5 ไมแสดงความคดิเห็น 3 8.58 
6 มีนโยบายที่ชดัเจน ปฏิบัติไดจริง และปฏิบัติอยางไร  3 8.58 
7 สรางขวัญ และกําลังใจใหแกบุคลากรมากกวาน้ี 2 5.72 
8 ชวยเหลือในระดับหลักสูตรกอน จึงจะทําใหมหาวิทยาลัยไดรบัผลการประเมินใน

ระดับสูง 
1 2.86 

9 กําหนดรูปแบบ วิธีการเก็บขอมลูแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และมีการจัดเก็บ
ขอมูลในแหลงเดียวกัน เพ่ือใหสามารถใชขอมูลรวมกันได และเปนปจจุบัน 

1 2.86 
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ลําดับท่ี 5. ทานตองการใหมหาวิทยาลัยมหาสารคามชวยเหลือ หรือดําเนินการใน
เร่ืองใดตอไป 

คะแนน รอยละ 

10 จัดทําตัวอยางและสนับสนุนกระบวนการในการประกันคุณภาพ 1 2.86 
11 ควรใหความสําคัญในการสนับสนุนดานอุปกรณ คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ 1 2.86 
12 หนวยงานมีการกําหนดกิจกรรม/ โครงการตามเกณฑ สกอ. ดังน้ันมหาวิทยาลัย

ควรสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอ 
1 2.86 

รวม 35 100 

 
 ตารางท่ี 15 ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูตองการใหมหาวิทยาลัยมหาสารคามชวยเหลือ หรือดําเนินการในเรื่อง
ใดตอไป พบวา ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูตองการใหมหาวิทยาลัยจัดอบรมการเขียน SAR ตามแนวทางการประเมิน
ของ สกอ. และ สมศ. คิดเห็นรอยละ 22.86 รองลงมา คือ ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูไมแสดงความคิดเห็น คิดเห็นรอย
ละ 17.15 
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กําหนดการโครงการประชุมสัมมนา 
เร่ือง แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553  

ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันศุกรที่ 10 กันยายน 2553  
 

การเตรียมตัวลวงหนากอนเขารวมประชุม 
กรุณาศึกษา “คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553” สามารถดาวน

โหลดจากเว็บไซต http://www.qa.msu.ac.th 
วันศุกรที่ 10 กันยายน 2553  

เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอง AR201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมติศิลป 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลาวเปดโครงการแถลงนโยบายประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
08.45 – 10.30 น. การบรรยาย เร่ือง ระบบการประกันคุณภาพอดุมศึกษา ตามกฎกระทรวง 

การศึกษา วันท่ี 23 เมษายน 2553 และตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย นายแพทย 
วุฒิชัย  ธนาพงศธร 

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น.  รางตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รอบ สาม โดย ศาสตราจารย 
นายแพทยวุฒิชัย  ธนาพงศธร 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณใตถุนอาคาร  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป 
 

เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 1 สํานักวิทยบริการ  
(เฉพาะผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะและหนวยงานละไมเกิน 1-2 คน) 

13.00 – 14.30 น. แบงกลุม กลุมละ 8 คน ให Dialogue (สุนทรียสนทนา) - How to do ตามตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2553  

14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารวาง 
14.45 – 16.30 น.  นําเสนอประเด็นคําถาม พรอมอภิปรายซักถาม และปดการประชุม 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบคําบรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
เอกสารนําเสนอ เร่ือง รางตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม 2554-2558 
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ราง ตัวบงชี้ การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม 2554-2558 
 

กฎกระทรวง 2553 
ขอ 38 ในการประกันคุณภาพภายนอก ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง ดังตอไปนี ้
     (1) มาตรฐานทีว่าดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
     (2) มาตรฐานทีว่าดวยการบริหารจัดการศึกษา 
     (3) มาตรฐานทีว่าดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     (4) มาตรฐานทีว่าดวยการประกันคุณภาพภายใน 
 

มาตรฐาน 
ตามกฏกระทรวง 

ดาน ตัวบงชี้ 

ดานท่ี 1 
คุณภาพ
บัณฑิต 

1.1 รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 
ป 
1.2 ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ 
1.3 รอยละวิทยานิพนธ สารนพินธหรือศลิปะนิพนธ ระดับปริญญาโทท่ีตีพิมพ
หรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ  ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
1.4 รอยละวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพหรือเผยแพร ในระดับนานาชาติตอ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ดานท่ี 2 
คุณภาพ
งานวิจัยและ
งาน
สรางสรรค 

2.1 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
2.2 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือ
นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
2.3 รอยละผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตออาจารยประจํา 

(1) มาตรฐานทีว่าดวย
ผลการจัดการศึกษาใน
แตละระดับและประเภท
การศึกษา 
(3) มาตรฐานทีว่าดวย
การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ดานท่ี 3 
คุณภาพงาน
บริการ
วิชาการ 

3.1 ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการแกสังคม 
3.2 ระดับความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
3.3 ระดับความสําเร็จของการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก 
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มาตรฐาน 
ตามกฏกระทรวง 

ดาน ตัวบงชี้ 

ดานท่ี 4 
คุณภาพงาน
ทํานุฯ 

4.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม  
4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม 

(2) มาตรฐานทีว่าดวย
การบริหารจัดการศึกษา 

ดานท่ี 5 
คุณภาพ 
การบริหาร
จัดการ  

5.1 ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
5.2 ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
5.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคณาจารย 

(4) มาตรฐานทีว่าดวย
การประกันคุณภาพ
ภายใน 

ดานท่ี 6 
คุณภาพ 
การประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

6.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 

(5) มาตรฐานทีว่าดวย
ลักษณะเฉพาะ จุดเดน 
เอกลักษณ  อัตตลักษณ 

ดานท่ี 7 
คุณภาพ 
ตามลักษณะ 
เฉพาะ 

7.1 ระดับความสําเร็จของพัฒนาสถาบันใหบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณของ
สถาบัน 
7.2 …………………………………………………………………. 
7.3 …………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ง 
เอกสารประกอบคําบรรยาย เรื่อง เกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553  

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เร่ือง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เร่ือง  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

............................................................................... 
 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
สาระสําคัญท่ีระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางย่ังยืน อันแสดงถึงปณิธานและความ
รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ ในการดําเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ
เปนไปอยางสอดคลองในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดนโยบายดานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ดังนี้ 
  ๑) มหาวิทยาลัยจะใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนเคร่ืองมือและกลไกพื้นฐานในการพัฒนาและ
บริหารมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องมุงสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีย่ังยืน 
  ๒) ทุกคณะวิชาตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ท้ังจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
  ๓) ทุกคณะวิชาท่ีจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังทุกแหงตองมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอก
สถานท่ีต้ังตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๔) มหาวิทยาลัยตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ีสาม 
  ๕) มหาวิทยาลัยจะวางระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพของตั้งแต
ระดับหลักสูตร สาขาวิชา ภาควิชา สํานักวิชาและระดับคณะ 
  ๖) สงเสริมใหบุคลากรทุกคนทุกสายงานมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ  และปฏิบัติงานครบวงจร
คุณภาพ โดยกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย และใชกระบวนการประกันคุณภาพ
เปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน 
  ๗) สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อมุงให
เกิดวัฒนธรรมการทํางานขององคกร และนําไปสูการสรางนวัตกรรมขององคกร 
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  ๘) สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดองคความรูในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู
นิสิต เพื่อใหนิสิตไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสงเสริมการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง รวมท้ังใหมีการประกันคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตดวย 
  ๙ )  ส ง เส ริมและสนับสนุนความร วม มือ กับมหา วิทยาลั ยและหน วยงานอื่ นๆ  ในกิจกรรม 
ดานการประกันคุณภาพ 
  ๑๐) สนับสนุนการนําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศมาใชในการประกันคุณภาพ ใหครบทุก
องคประกอบคุณภาพ  และสามารถใชรวมกันไดท้ังระดับบุคคล  ภาควิชา  คณะวิชา  และมหาวิทยาลัย  รวมท้ังสามารถ
เชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน 
  ๑๑) สงเสริมการเผยแพรขอมูลอันเปนผลจากการดําเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบของสถาบันตอสังคม 
  ๑๒) สนับสนุนและยกยองหนวยงาน และทีมงานตางๆ ท่ีมีผลงานในการคิดคนนวัตกรรม หรือแนว
ปฏิบัติท่ีดี กอใหเกิดการยกระดับคุณภาพผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู 
  ๑๓) เช่ือมโยงผลการประเมินประกันคุณภาพกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
 

-------------------------------- 
 
 
หมายเหตุ  ไดรับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
  ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๓  วันท่ี  ๗  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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กฎกระทรวง 

วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
       พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดงัตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๒) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 
“การประเมินคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการติดตาม และการ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษา 

“การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการติดตาม และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือผูประเมินภายนอก “การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา” หมายความ
วา กระบวนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํา
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสราง การวางแผน และ
การดําเนินงานตามแผน รวมท้ังการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยาง
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ตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ขอ ๓ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา 

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย 
(๑) การประเมินคุณภาพภายใน 
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขอ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

ตองประกอบดวย 
(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก 
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ขอ ๕ ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ท้ังน้ี ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน 
ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอคณะกรรมการ

สถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผยรายงานนั้นตอสาธารณชน 
ขอ ๗ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทําแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

หมวด ๒ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
สวนท่ี ๑ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ขอ ๘ การประกันคุณภาพภายในท่ีกําหนดในสวนนี้ ใหใชบังคับแกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตไม
รวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา 

ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน” ประกอบดวย 

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนรองประธานกรรมการ 
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(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผู
มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษาการบริหารสถานศึกษา หรือการ
ประเมินการจัดการศึกษา จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการซ่ึงในจํานวนน้ีจะตองแตงต้ังจากบุคคลท่ีไมเปน
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงต้ังขาราชการของสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานซ่ึงดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารง

ตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 
ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหแตงต้ังผูอื่นดํารงตําแหนงแทนเวนแตวาระ

ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได และใหผูไดรับแตงต้ัง
แทนตําแหนงท่ีวางน้ันอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งได
แตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหมใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาท่ี 

ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๑๐ 
ขอ ๑๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยใหนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๔) ปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย 
ขอ ๑๔ ใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๕) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๖) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
(๗) จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๘) จัดใหมีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีไมสามารถปฏิบัติงานบางประการตามท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งไดใหหนวยงานตน

สังกัดหรือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แลวแตกรณี ประกาศผอนผันการปฏิบัติและวางแนวทางในการประกัน
คุณภาพภายในใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นแลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบ 

ขอ ๑๕ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๑๔ (๑) ตองสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และตองครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู รวมท้ังคํานึงถึง
ศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่นดวย 

ขอ ๑๖ การจัดทํา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๑๔ (๒) หดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการท่ีจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
(๒) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
(๓) กําหนดวิธีดําเนินงานท่ีมีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือขอมูลเชิงประจักษท่ีอางอิงไดใหครอบคลุมการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรูการสงเสริมการเรียนรู การวัด
และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว 

(๔) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
(๕) กําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงานตามท่ีกําหนด

ไวอยางมีประสิทธิภาพ 
(๖) กําหนดบทบาทหนาท่ีและแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครองและองคกรชุมชน 
(๗) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
(๘) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
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ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาวิเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมเก่ียวกับรูปแบบและเทคนิค
วิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริม สนับสนุน และรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

ขอ ๑๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบรวมท้ังใหเปดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

 
สวนท่ี ๒ 

การอาชีวศึกษา 
 

ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา” 
ประกอบดวย 

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา จากผูมี

ความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษาการบริหารสถานศึกษา หรือการ
ประเมินการจัดการศึกษา จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการซ่ึงในจํานวนน้ีจะตองแตงต้ังจากบุคคลท่ีไมเปน
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับกับคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการ
ดํารงตําแหนง การแตงต้ังกรรมการแทน การแตงต้ังกรรมการเพ่ิม และการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๙ (๓) โดยอนุโลม 

ขอ ๒๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
(๔) ปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
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(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๔) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๕) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
(๖) จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๗) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียน 

ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนโดยการสงเสริม สนับสนุนและกํากับ
ดูแลของหนวยงานตนสังกัด 

ขอ ๒๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๒๒ (๑) ตองสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และตอง
ครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมท้ังเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชุมชน ทองถิ่นและเทคโนโลยี 

ขอ ๒๔ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสรางการบริหารท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ขอ ๒๕ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๒๒ (๒) จะตองสอดคลองกับ
แนวทางท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไว ดังตอไปนี้ 

(๑) วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ และแผนดําเนินการของสถานศึกษา 
(๒) กระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ 
(๓) การวิจัยและนวัตกรรม 
(๔) การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
(๕) การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนนัทนาการ 
(๖) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
(๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
(๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
ขอ ๒๖ สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองดํา เนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยใหมี

การกํากับและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
ขอ ๒๗ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผูเรียนตามหลักสูตรท่ีเปดสอน

ครบทุกสาขาวิชา ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา หรือตามระยะเวลาท่ีสํานักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เห็นสมควร 

ขอ ๒๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการท่ีมีสวนรวมในการ
จัดการอาชีวศึกษา สงเสริม สนับสนุนและรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
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ขอ ๒๙ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อยางนอยหน่ึงคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมท้ังใหเปดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

 
สวนท่ี ๓ 

การอุดมศึกษา 
 

ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา” 
ประกอบดวย 

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคํา แนะนํา ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากผูมี

ความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษาการบริหารสถานศึกษา หรือการ
ประเมินการจัดการศึกษา จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการซึ่งในจํานวนน้ีจะตองแตงต้ังบุคคลท่ีไมเปนขาราชการ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่ง
ดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๓๑ ใหนําความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับกับคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดํารง
ตําแหนง การแตงต้ังกรรมการแทน การแตงต้ังกรรมการเพ่ิม และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามขอ ๓๐ (๓) โดยอนุโลม 

ขอ ๓๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยนําผลการประเมินคุณภาพ
ท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
(๔) ปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย 
ขอ ๓๓ ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทาง

วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

ขอ ๓๔ หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหพิจารณาจาก 



 9 

(๑) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 

(๒) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
กําหนดไว 

(๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีสงผลตอคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา 

ขอ ๓๕ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหใชแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการ

ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีหนาท่ีพัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใชกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและหลักการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือ
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

(๔) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบ
ตาง ๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ดังตอไปนี้ 

(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ 
(ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 
(ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น 
(จ) อุปกรณการศึกษา 
(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 
(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 
(ซ) องคประกอบอื่นตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 
ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ตามท่ีเห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

ขอ ๓๖ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
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หมวด ๓ 
การประกันคุณภาพภายนอก 

 
ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้ 
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๒) ยึดหลักความเท่ียงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริงและมีความ

รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
(๓) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ โดยใหมี

เอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพ
ของสถานศึกษาและผูเรียน 

(๔) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

(๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

(๖) ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของ
สถานศึกษา 

ขอ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละ
แหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเร่ือง ดังตอไปนี้ 

(๑) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
(๒) มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
(๓) มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(๔) มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจากมาตรฐานท่ี

กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
ขอ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสํานักงานกําหนด 
ขอ ๔๐ ในกรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดไมผาน

เกณฑมาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษานั้น และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน เพื่อ
ขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมินคร้ังแรก 

ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง 
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ขอ ๔๑ ในกรณีท่ีสถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ ๔๐ใหสํานักงาน
รายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
หนวยงานตนสังกัดอื่น แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาส่ังการตอไป 

 
 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชินวรณ บุณยเกียรติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ท้ังน้ี ระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
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ภาคผนวก ช     
แบบประเมินโครงการ (ภาคเชา) 
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โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  

วงรอบปการศึกษา 2553 ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วันศุกรที่ 10 กันยายน 2553 ณ  หอง AR201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป 

 
คําชี้แจง 
  การสัมภาษณโดยใชแบบประเมินโครงการฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับการเรียนรู 
ของผูเขารวมโครงการ เพ่ือประเมินความเหมาะสมและผลท่ีไดจากโครงการ คนหาขอบกพรองหรือขอควรปรับปรุง
ตางๆ และประเมินถึงประโยชนรวมท้ังความคุมคาของโครงการ  

   แบบประเมินโครงการฉบับนี้ มีท้ังหมด  4  ตอน จํานวน  2 หนา ดังน้ี 
 

ตอนที ่ 1  ขอมลูพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

สังกัด คณะ/หนวยงาน............................................................................... 

ตอนที่  2  ผลสมัฤทธิ์ในระดับของการศึกษาและเรียนรู ของผูเขารวมโครงการ 

      คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยพิจารณาวาขอความ นั้น ๆ มี
ผลสัมฤทธิ์ท่ีทานไดจากการศึกษาและเรียนรู อยูในระดับใด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

 

     5 หมายถึง มากที่สุด, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปลานกลาง, 2 หมายถึง นอย,  1 หมายถึง นอยที่สุด 

ระดับการประเมิน ประเด็น 

5 4 3 2 1 
1. จากการเขารวมโครงการในคร้ังน้ีทานมีความรู ความเขาใจ เร่ือง การ
ประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 

     

2. โครงการในคร้ังน้ีทําใหทานทราบปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข
ในการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 

     

3. ทานคิดวาบรรยากาศในการจัดโครงการในคร้ังน้ีเปนบรรยากาศของ
กัลยาณมิตร 

     

4. ทานคิดวาการจัดโครงการในคร้ังน้ี เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

     

5. โครงการในคร้ังน้ีทําใหทานตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ระดับการประเมิน ประเด็น 

5 4 3 2 1 
6. วิทยากรมีความเหมาะสม      
7. วิทยากรมีความรู ความสามารถ และสามารถตอบปญหาได      
8. เวลาท่ีใชในการจัดโครงการ      
9. อาหารกลางวันท่ีใชในการจัดโครงการ      
10. อาหารวางท่ีใชในการจัดโครงการ      

 
ตอนที่  3  ใหทานแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง ดังตอไปนี ้

1.  ความเหมาะสมของโครงการ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

2.  ขอบกพรองหรือขอควรปรับปรุงตางๆของโครงการ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

3. ประโยชนรวมทั้งความคุมคาของโครงการ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

4.    ทานจะนําผลที่ไดจากโครงการในคร้ังนี้ ไปทําอะไรตอ
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 4   อื่นๆ ที่อยากบน / ชม หรือแนะนําศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกทานที่ตอบแบบประเมินโครงการตามความเปนจริง 
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ภาคผนวก ซ    
แบบทบทวนหลังโครงการ (After Action Review : AAR) (ภาคบาย) 
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AAR  (After  Action  Review) 
 

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  
เร่ือง แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553  

ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วันศุกรที่ 10 กันยายน 2553 ณ  หองประชุมชั้น 1 สํานักวิทยบริการ  

 
1.  ทาน  คาดหวังอะไร  จากการเขารวมโครงการในคร้ังน้ี 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
2.  สิ่งท่ีทานไดจากการเขารวมโครงการในคร้ังน้ี 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
3.  ทานต้ังใจวาจะนําความรูจากการเขารวมโครงการ  กลับไปทําอะไรที่หนวยงานของทาน 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
4.  ทานคิดวา  บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เปนอยางไร 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และนําไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553  
 2. เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 

3. เพื่อเนนยํ้าใหผูเขารวมโครงการตระหนักวาการประกันคุณภาพการศึกษา คือภารกิจประจําของทุกคนท่ี
ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 
 4. เพื่อเนนยํ้าใหผูเขารวมโครงการใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ทุกปการศึกษา 
 
5.  ทานคิดวา  ตองทําอยางไร  (How  to?)  จึงจะประสบผลสําเร็จดังวัตถุประสงคของโครงการ 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
6.  ตอเน่ืองจากขอ  5  ทานคิดวา  ปจจัยสูความสําเร็จ  (Key  Success  Factor)   คืออะไรบาง   
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
7.  ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดโครงการในคร้ังน้ี อยางไร  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
8.  ทานอยากใหมหาวิทยาลัยมหาสารคามชวยเหลือ หรือดําเนินการในเร่ืองใดตอไป 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือคะ   
 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ฌ   
ประวัติวิทยากร ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย  ธนาพงศธร 
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                                              ศาสตราจารย นพ. วุฒิชัย  ธนาพงศธร 
   กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) 
   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 
 

วัน เดือน ป เกิด  13 มีนาคม 2502 อายุ 51 ป 
ประวัติการศึกษา 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการแพทย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- วุฒิบัติแพทยผูเช่ียวชาญ สาขาวิชาศัลยศาสตรท่ัวไป คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Certificate of Clinical Oncology (Breast cancer surgery) National cancer center, Tokyo, Japan 
- Fellowship in laparoscopic surgery Royal North shore Hospital, Sydney, Australia 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถาบันอุดมศึกษารุน 1 สาขาวิชาการบริหาร

สถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 

- กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

- ศาสตราจารย ระดับ 11 โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประวัติการทํางานที่สําคัญ 

หนวยงาน ตําแหนง ระยะเวลา 
1. โรงพยาบาลศูนยการแพทย  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผูอํานวยการ 2546-2550 

2. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองคณบดี ฝายศูนยการแพทย 2546-2550 
3. ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย กรรมการบริหารกลุมศัลยแพทยท่ัวไป 2536-ปจจุบัน 
4. ชมรมศัลยแพทยสองกลองแหงประเทศไทย กรรมการบริหาร 2539-ปจจุบัน 
5. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองคณบดีฝายวิชาการ 2540-25423 
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ชื่อเสียง เกียรตคิุณ เกียรติประวัติ ที่ไดรับการยกยอง 

- ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในป พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนศาสตราจารยคนแรกของคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแตเร่ิมกอต้ังคณะแพทยศาสตร ในป พ.ศ. 2528 

- ไดรับโลเกียรติคุณ อาจารยแพทยผูประพฤติตนดีเดนในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ในป พ.ศ. 
2545 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสดุที่ไดรับ 
          ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.) 

 
 
 

ขอมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนวยงาน ตําแหนง ระยะเวลา 
6. กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย กรรมการบริหาร 2540-2546 
7. ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย กรรมการฝายวิชาการ 2540-ปจจุบัน 
8. ทบวงมหาวิทยาลัย กรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพ 2543-ปจจุบัน 
9. สมาคมศัลยแพทยท่ัวไปแหงประเทศไทย กรรมการบริหาร 2546-ปจจุบัน 
10. สํานักงานประกันสังคม จังหวัดนครนายก กรรมการบริหาร 2546-ปจจุบัน 
11. สํานักงานหลักประกันสุขภาพ จังหวัดนครนายก กรรมการบริหาร 2546-ปจจุบัน 
12. มูลนิธิแพทยสยามบรมราชกุมารี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 2546-ปจจุบัน 
13. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนา

องคประกอบและตัวบงช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

2549-ปจจุบัน 
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ภาคผนวก ญ   

ขออนุมัตโิครงการและงบประมาณ โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง  
แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553  

ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เร่ือง แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553  

ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วันศุกรที่ 10 กันยายน 2553  

 
1. หลักการและเหตุผล 

ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2553 ใหม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดมีนโยบายใหทบทวนองคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ัง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไปและความเคล่ือนไหวดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาง ๆ อาทิ กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมท้ังการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามท่ีจะเร่ิมตนในป งบประมาณ 2554 จนถึงปงบประมาณ 2558 ท้ังน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไดกําหนดตัวบงช้ีและ  เกณฑการประเมิน  ซึ่งประกอบไปดวย  9  องคประกอบ และ 23 ตัวบงช้ี ซึ่งเปนตัวบงช้ีขั้น
ตํ่า โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถเพ่ิมตัวบงช้ีตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยได 

ดวยเหตุนี้ เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงรอบปการศึกษา 
2553 เปนไปตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา จึง
ไดจัดโครงการประชุมสัมมนา เร่ือง แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553 
ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน และนําไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553  
 2. เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 

3. เพื่อเนนยํ้าใหผูเขารวมโครงการตระหนักวาการประกันคุณภาพการศึกษา คือภารกิจประจําของทุกคนท่ี
ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 
 4. เพื่อเนนยํ้าใหผูเขารวมโครงการใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ทุกปการศึกษา 
3. ผูเขารวมโครงการ 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท้ังหมด  300 คน ดังน้ี 
 1. อธิการบดี/ รองอธิการบดี        7 คน 
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2. คณบดี/ รองคณบดีท่ีรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา/ ผูอํานวยการ 80 คน 
 2. ผูประเมินคุณภาพภายใน       84 คน 
 3. หัวหนาภาควิชา/ สาขาวิชา                   70 คน 
 4. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา หนวยงานละ 1 คน 50 คน 
 5. บุคลากรศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา      9 คน 
 
4. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
หมวดอุดหนุน: รายการโครงการพัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รหัสงบประมาณ 326081 จํานวน  
80,000 บาท   (-แปดหมื่นบาทถวน-)  ดังน้ี 
 1. คาตอบแทนวิทยาการ (1,200 x 8)     9,600.-  บาท 
 2. คาเดินทางวิทยากร (ต๋ัวเคร่ืองบินและรถแท็กซี่)   6,600.-  บาท 
 3. คานํ้ามัน รับ-สง วิทยากร     2,000.-  บาท 
 4. เบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ           400.-  บาท 
 5. คาท่ีพักวิทยากร 1 คืน      1,350.-  บาท 
 6. คาวัสดุอุปกรณและเอกสารประกอบโครงการ (300 คน x 50)       15,000.-  บาท 
 7. คาถายเอกสารประกอบการประชุม    5,000.-  บาท 
 8. คาอาหารกลางวัน (ขาวกลอง 300x50 + อาหารชุด 650x2)             16,300.-  บาท  
 9. คาอาหารวาง (300 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)               15,000.-  บาท 
 10. คารับรองวิทยากร      5,000.-  บาท 
 11. ของท่ีระลึก       1,000.-  บาท 
 12. คาใชจายอื่น       2,750.-  บาท 

หมายเหตุ  คาใชจายท้ังหมดถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 
6. วิทยากร 
 ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย  ธนาพงศธร 
 
7. กําหนดการจัดประชุมสัมมนา 

วันศุกรท่ี 10 กันยายน 2553 



 24 

 
8. สถานที่จัดประชุมสัมมนา 

ณ หอง AR201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป และหองประชุมช้ัน 1 สํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน และสามารถนําไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 ได 
 2. ผูเขารวมโครงการมีความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 

3. ผูเขารวมโครงการไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา วาเปนภารกิจประจําของ
ทุกคนท่ีตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 
 4. ผูเขารวมโครงการมีความเต็มใจในการใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทุกปการศึกษา 

       ลงช่ือ                                   ผูเสนอโครงการ 
                   (นางสาววรินธร  ไชยปดชา) 
                 นักวิชาการศึกษา 
 

       ลงช่ือ              ผูเห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวพนมพร  ปจจวงษ) 
           รักษาการผูอํานวยการศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

       ลงช่ือ     ผูอนมุัติโครงการ 
     (รองศาสตราจารย ดร. ปรีชา  ประเทพา) 

       รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 
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โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เร่ือง แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2553  

ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
************************** 

 
ผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภชัย สมัปปโต     อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย ดร. ปรีชา  ประเทพา   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 
ศาสตราจารย นพ. วุฒิชัย  ธนาพงศธร   วิทยากร 
นางสาวพนมพร  ปจจวงษ     ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
นายกัมปนาท  อาชา      ผูชวยผูอํานวยการศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ผูเขียน/ เรียบเรียง/ รูปเลม 
 นางสาววรินธร  ไชยปดชา   นักวิชาการศึกษา 
 
ตรวจทาน 

นางสาวพนมพร  ปจจวงษ   ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
นายกัมปนาท  อาชา   ผูชวยผูอํานวยการศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสาวแจมจันทร  วังแพน   ผูชวยผูอํานวยการศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสาววาสนา  ปาปะตัง   พนักงานบริหารท่ัวไป     
นายจรัญ  รัตนทิพย   พนักงานบริหารท่ัวไป     

            นางสาวสมสมัย  บุญทศ     นักวิชาการศึกษา    
            นายพิษณุ  โงนมณี      นักวิชาการคอมพิวเตอร   
            นางสาวนิจฐภารัตน  ประกอบแกว  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป    
 
ปที่พิมพ 
..................................... 
ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โทรศัพท/ โทรสาร 0-4375-4313  
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