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คำนำ
นิสิตนักศึกษาในฐานะ ผูรับบริการและเปนผลผลิตที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา และเปน
ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงของสถาบันอุดมศึกษา นับเปนพลังสำคัญในการผลักดันใหงานประกันคุณภาพ
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงควรเขามามีบทบาทในการเปนสวนสนับสนุนและสงเสริม
ใหการดำเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงไดมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษามีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษาและไดกำหนดเปนตัวบงชี้หนึ่งในองคประกอบคุณภาพดานระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ เพื่อใหนิสิตนักศึกษามีความรู ความเขาใจเรื่องคุณภาพ มีทักษะและมีสวนรวม
ใน การ ส ง เสริ ม การประ กั น คุ ณ ภาพ ของ สถาบั น ให เข ม แข็ ง ตลอดจนมุ  ง หวั ง ให นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษา นำ กลไก
การประกันคุณภาพไปใชในทุกกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตนักศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทำ “หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา” ขึ้นเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทาง
การฝกอบรมนิสิตนักศึกษาใหตระหนักและใหความสำคัญในความรูเรื่องคุณภาพและเปนสวนหนึ่งในการ
สงเสริมคุณภาพของสถาบัน มีทักษะในการดำเนินงานประกันคุณภาพและการสรางเครือขายการพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบันในกลุมนิสิตนักศึกษา เนื้อหาสาระในหลักสูตรฝกอบรมดังกลาว
มุงเนนการเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานการประกันคุณภาพของสถาบัน
อุดมศึกษา คณะวิชาตางๆ และสโมสรนิสิตนักศึกษาทั้งในและตางสถาบันเพื่อสรางโลกทัศนที่กวางไกล รวม
ทั้งการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนิสิตนักศึกษาภายในสถาบัน
และระหวางสถาบัน เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนใหการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีความเขมแข็ง
และยั่งยืน
สำนักงานคณะการมการการอุดมศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา “หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษา
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา” เลมนี้ จะเปนประโยชนตอ
นิสิตนักศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอไป
ในอนาคต
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หลักการและเหตุผล

ดวยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาเขามา
มีสวนรวมในการดำเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เปนผูมีสวนได
สวนเสียโดยตรง เพื่อใหเปนพลังสำคัญในการผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น โดยการกำหนดใหมีตัวบงชี้ เรื่อง การมีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา เสริมสรางความรูความเขาใจแกนิสิตนักศึกษา และมุงหวังใหสถาบันอุดมศึกษา
มีการดำเนินการถายทอดองคความรูในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อใหนิสิตนักศึกษาได
มีความรูความ
 เขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ สงเสริมการประกันคุณภาพของ
สถาบันใหเขมเข็ง รวมทัง้ จัดระบบใหทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพทุกกิจกรรมหรือ
โครงการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ไดอยางชัดเจนและตอเนือ่ ง โดยพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึน้ ภายใตหลักการ
ใหมีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภายใตหลักการ
ไมใหเปนภาระซ้ำซอนในการปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทำ “หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อใชเปนแนวทางในการฝกอบรม
นิสิตนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรมุงเนน
ใหนิสิตนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
บทบาทของนิสิตนักศึกษาในการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และการสราง
เครือขายการพัฒนาคุณภาพระหวางสถาบัน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
อุดมศึกษา
Y

วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพื่อใหนิสิตนักศึกษาตระหนักและใหความสำคัญในความรูเรื่องคุณภาพและเปนสวนหนึ่ง
ในการสงเสริมคุณภาพของสถาบัน
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หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา

2. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพ รวมทั้งบทบาทของนิสิตนักศึกษา
ในการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
3. เพื่อใหนิสิตนักศึกษามีทักษะในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
4. เพื่อใหความรูและแนวทางในการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบันในกลุมนิสิตนักศึกษา
Y คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนประธานนิสิตนักศึกษา ในองคการ สภา สโมสร ชมรม หรือที่เรียกอยางอื่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดำเนินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา หรือ
2. เปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
Y เกณฑการประเมินผูเขารับการอบรม
1. ผูที่ผานการฝกอบรมจะตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรครบเต็มเวลาที่กำหนด
2. มีการแสดงออกถึงความสนใจ ความเอาใจใสและมีสวนรวมในกิจกรรมอยางสรางสรรค
3. มีการทำกรณีศกึ ษาและนำเสนอผลงานโครงการ/กิจกรรมนิสติ นักศึกษาทีแสดงถึ
่
งการนำความรู
ทางดานการประกันคุณภาพตามวงจร PDCA มาใช
Y หลักสูตร เปนหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย การบรรยาย แบงกลุมอภิปราย ศึกษาดูงาน และ
กิจกรรมนันทนาการ โดยมีหัวขอการบรรยายและแบงกลุมอภิปราย ดังนี้
1. คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บทบาทของนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การใชแนวคิดการประกันคุณภาพในการพัฒนาทักษะตนเองสูบัณฑิตที่พึงประสงค
4. การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการเยี่ยมชมดูงาน จะจัดใหนิสิตนักศึกษาเยี่ยมชมดูงานการประกันคุณภาพของสถาบัน
อุดมศึกษา และหรือคณะวิชาตางๆ และองคการ สภา สโมสร ชมรม หรือที่เรียกอยางอื่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนิน
กิจกรรมนิสิตนักศึกษาทั้งในและตางสถาบันอุดมศึกษา
Y หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา

สรุปผลการ
ฝกอบรม
มอบวุฒิบัตร
พิธีปด

ศึกษาดูงาน (ตอ)

บรรยาย
- การใชแนวคิด
การประกัน
คุณภาพในการ
พัฒนาทักษะ
ตนเองสูบ ณ
ั ฑิต
ที่พึงประสงค

11.00 – 12.00 น.

แบงกลุมเพื่อทำ
กิจกรรม
- นำกิจกรรมนิสิต
นักศึกษาที่รวมกัน
กำหนดไวในวันแรก
มาเขียนโครงการ
โดยใชวงจร PDCA

บรรยาย
- การสรางเครือขาย
ความรวมมือเพื่อ
สงเสริมสนับสนุน
การประกันคุณภาพ

13.00 – 14.00 น.

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

14.30 – 17.30 น.

กิจกรรมกลุม (ตอ)
- การเขียนโครงการกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
โดยใชวงจร PDCA (ตอ)
- นำเสนอโครงการและหรือกิจกรรมเพือ่ การ
ดำเนินงานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
และการใหขอมูลยอนกลับ

แบงกลุมเพื่อทำกิจกรรม
- นำเสนอกิจกรรมนิสติ นักศึกษาทีเ่ ชือ่ มโยง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบัน
ละ 10 นาที
- กำหนดโครงการดานกิจกรรมนิสิต
นักศึกษาที่จะนำความรูดานระบบ
การพัฒนาคุณภาพมาใช

หมายเหตุ 1. สถาบันอุดมศึกษาสามารปรับตารางการฝกอบรมไดตามความเหมาะสม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. ในการแบงกลุมเพื่อทำกิจกรรมตาง ๆ ควรมีอาจารยประจำกลุมและเขารวมกิจกรรมกับนิสิตนักศึกษาตลอดโครงการ

กิจกรรมกลุม
วันที่สาม กิจกรรมกลุม
- อธิปรายแนวทาง (ตอ)
ในการสรางเครือขาย - ทำแผน
ปฏิบัติการ
ความรวมมือ
ระหวางนิสิตนักศึกษา ในการสราง
เครือขาย
ภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบัน

เวลา 8.30 - 8.45 น.
8.45 – 10.45 น.
วัน
บรรยาย
วันแรก พิธีเปด
- คุณภาพและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
- บทบาทของนิสิต
นักศึกษากับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
วันที่สอง - ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษา และหรือ
คณะวิชาตางๆ และสโมสรนิสิต
นักศึกษาทั้งในและตางสถาบัน
อุดมศึกษา
พักรับประทานอาหารเย็น

ตัวอยาง ตารางฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรม
นันทนาการ

กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

18.30 – 20.30 น.
หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา
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บทที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษา
YYY

Y

1. ความจำเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาไทยจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจ
ทั้ง 4 ประการดังกลาวจำเปนตองประกันไดวามีคุณภาพ สอดคลองกับการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ประกอบกับในปจจุบันมีปจจัยภายนอกและภายในประเทศหลายประการที่ทำใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจำเปน ปจจัยดังกลาวประกอบดวย
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพบัณฑิต มีแนวโนมทีจะ
่ มีความแตกตางกันมากขึน้ ทัง้ นี้
เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งขึ้นใหมจำนวนมาก
2) การแขงขันกันทั้งในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตมีมากขึ้นในวงการ
อุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจำเปนที่จะตองพัฒนาองคความรูใหเปนสากล เพื่อใหไดรับการยอมรับ
จากนานาชาติในการสรางความรวมมือตางๆ ตลอดจนเพื่อพัฒนาประเทศ
4) สถาบันอุดมศึกษามีความจำเปนที่จะตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวาสามารถผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพแขงขันไดในระดับสากล
5) สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ที่จะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
6) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่ง
ตรวจสอบได (accountability)
7) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการกำหนด
ใหสถานศึกษาทุกแหงจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทำหนาที่ประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากภายนอก
Y

2. ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ

คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547
เพื่อเปนขอกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถาน
ศึกษา ทุกแห ง และเพ ื่อ ใชเป นห ลักใน การ เท ียบ เคียง สำหรับ การสงเส ริมและ กำ กับ ดูแล กา รตร วจส อบ
การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตอมาในเดือนสิงหาคมป 2549 กระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสำคัญที่ครอบคลุมเปาหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและคำนึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภท
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุกสถาบันสามารถนำไปใชกำหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได
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หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา

นอกจากมาตรฐานการอุดมศึกษาแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดจัดทำเกณฑมาตรฐาน
อื่นๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานกิจการนักศึกษา หลักเกณฑการขอเปด
และดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เปนตน ทั้งนี้
เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูความเปนสากล
เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่ระบุขางตน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ในหมวด 6 จึงไดกำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ความเชื่อมโยงระหวาง
มาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ยวของและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ยวของและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
Y 3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
V

V

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสรางสังคมแหง
การเรียนรู/สังคมแหงความรู

V

V

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

V

V

V

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา

V

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทย
ที่พึงประสงคทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก

มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู

V

V

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินภายนอก
V

V
V

หลักเกณฑกำกับ
มาตรฐานรวมถึง
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯลฯ

ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไววา
การประกันคุณภาพภายในจะดำเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่
กำกับดูแลสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษา
ในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อสงเสริมสนับสนุนและยกระดับคุณภาพของสถาบัน
อุดมศกึ ษาของรัฐและเอกชน การประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ
และประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที ่ กำ หนด โดยสถ านศ ึ ก ษา และหร ื อ ห น ว ย งาน ต น สั ง กั ด โดยให  ถ ื อว ากา ร ประกั น คุ ณภา พ ภายในเป น
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง
3.1 วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบดวย
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของคณะวิชา หนวยงานและสถาบันอุดมศึกษา
ในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กำหนดขึ้น โดยวิเคราะห เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเอง
อันจะนำไปสูการกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ตั้ง
ไวและเปนสากล
3) เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง
ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของ
สถาบันอยางตอเนื่อง
4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทำใหมั่นใจวาสถาบัน
อุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ส ถ า บ ั น อุ ด มศ ึ ก ษา จะต อ งพ ั ฒ นา ระบบป ระ กั น คุ ณภา พ การศึ กษา ที ่ เ ห มาะ สม สอดคล  อ ง
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะทีส่ ถาบันพัฒนาขึน้ เอง แตไมว า จะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตอ งมกระ
ี บวนการ
ทำงาน ที ่ เ ร ิ ่ ม ต น จากกา รวา ง กล ยุ ท ธแ ละแผ น ดำ เนิ นก าร ต ลอดจ น มี เป าห มายและตั ว บ ง ชี ้ ความส ำเร็ จ
ที่ชัดเจ น (Plan) มีกา รดำ เนินง านแล ะเก ็บข อ มูล ตามแผ น (Do) ม ีกา รตร วจส อบและปร ะ เมินผ ลเทียบ
กับแผน (Check) และมีการปรับปรุงพัฒนาตามผลการประเมินอยางเปนระบบ (Act) ทั้งนี้ เพื่อใหการ
ดำเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกัน
แกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
3.2.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ในดานของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสำคัญสงผลใหการดำเนินงาน
ประสบความสำเร็จและนำไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสำคัญและกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและ
เขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สำคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ
หรือหนวยงานนี้คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งกำหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
ที่เหมาะสมสำหรับสถาบันโดยอาจเพิ่มเติมจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดได ทั้งนี้
ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคลระดับ
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจำเปนตองจัดทำคูมือคุณภาพในแตละระดับ
เพื่อกำกับการดำเนินงาน แตที่สำคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิด
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ
3.2.2 มาตรฐาน องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานสำคัญที่เปนกรอบในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา (ภาคผนวก 2) อยางไรก็ตามในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ยังตองดำเนินการใหไดตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ มาตรฐานองคกรวิชาชีพเฉพาะ เปนตน
ดวยเหตุดังกลาว องคประกอบและตัวบงชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใหทุกสถาบันอุดมศึกษานำไปใช จึงตองสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดทั้งหมด องคประกอบและตัวบงชี้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พัฒนาขึ้นประกอบดวย 9 องคประกอบ 44 ตัวบงชี้ ในแตละองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑที่พัฒนาขึ้น
มี ท ั ้ งป ระเภททั ่ ว ไ ป ที ่ ใช  ก ั บ ทุ ก สถ าบั น อุ ด มศ ึ ก ษา และปร ะเภท ที ่ แ ย กใช  เ ฉ พาะ กั บ สถ าบั น ที ่ มี จุ ด เน  น
ตางกันตามพันธกิจและอัตลักษณของสถาบัน แสดงดังตารางที่ 1 รายละเอียดตัวบงชี้ปรากฏในภาคผนวก 3
ตารางที่ 1 องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
องคประกอบและตัวบงชี้เหลานี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถนำไปใชไดทั้งเพื่อการประเมิน
องคประกอบคุณภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ
การเรียนการสอน
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
การวิจัย
การบริการทางวิชาการแกสังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม 9 องคประกอบคุณภาพ

จำนวนตัวบงชี้ *
2
12 – 13*
2
4 – 5*
4 – 5*
1 – 3*
9
2
3
39 – 44*

* จำนวนตัวบงชี้ขึ้นอยูกับกลุมหรือประเภทสถาบัน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก นอกจากนั้นในกรณีของตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการ สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีและตัวอยางแนวทางการพัฒนาไวดวย ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาในการนำไปใช
สำหรับเกณฑการประเมินในแตละตัวบงชี้มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน แตผันแปรตามจุดเนน
ของสถาบันซึ่งแบงเปน 4 กลุมหรือประเภทคือ กลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย กลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
กลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และกลุมผลิตบัณฑิต เกณฑเหลานี้สวนหนึ่งพัฒนามาจาก
แนวปฏิบัติที่ดี อีกสวนหนึ่งมาจากเกณฑกำกับการดำเนินงานที่กำหนดโดยสำนักงานคณะ กรรมการ
การอุดมศึกษา และหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษา
มีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
Y

4. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

รูปแบบและวิธีการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามที่กำหนดในระเบียบของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งมีหลักการสำคัญ
5 ประการ ดังตอไปนี้
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1) เปน การประเมินเพือ่ มุง ใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดม งุ เนนเรือ่ งการตัดสิน การจบผิ
ั ด
หรือการใหคุณใหโทษ
2) ยึดหลักการความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง
(Evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)
3) ม ุ  ง เ น น ใ นเรื ่ อ ง การส งเส ริ ม และปร ะสา น งาน ใน ลั ก ษ ณ ะ กั ล ยา ณ มิ ต ร มากกว  า การ กำ กั บ
ควบคุม
4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ
5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติตามที่ไดกำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยใหเอกภาพเชิงนโนบาย แต
ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่สถาบันสามารถกำหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน

4.1 วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
วัตถุประสงคทั่วไป
1) เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินภารกิจดานตางๆ
2) เพื่อกระตุนเตือนใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการ
บริหารอยางตอเนื่อง
3) เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
4) เพื่อรายงานสถานภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
ตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงคเฉพาะ
1) เ พ ื ่ อ ตรวจส อบ ยื น ยั น สภาพจ ริ ง ใ น การ ดำ เนิ นง าน ขอ งสถ าบั น อุ ด มศ ึ ก ษา และปร ะ เมิ น
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่สำนักงาน
กำหนด และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
2) เพื่อใหไดขอมูลซึ่งชวยสะทอนใหเห็นจุดเดนและจุดดอยของสถาบันอุดมศึกษา เงื่อนไข
ของความสำเร็จ และสาเหตุของปญหา รวมทั้งนวัตกรรมและการปฏิบัติที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา
3) เพื่อชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถาบันอุดมศึกษา
4) เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเนื่อง
5) เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
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4.2 การดำเนินการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.
ดำเน ิ นก ารป ระเม ิ น ค ุ ณภา พภา ย นอก ตามภา ระห น า ท ี ่ ที ่ กำ หนด ไว ใน พระ รา ชบั ญญั ติ การศึ กษา แห ง ช า ติ
ประกอบดวย
1) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
2) พัฒนามาตรฐานและเกณฑสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3) ใหการรับรองผูประเมินภายนอก
4) กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งใหการรับรอง
มาตรฐาน
5) พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก
6) เส น อ ร ายงา น การปร ะ เมิ น ค ุ ณภา พ และ มา ตรฐ าน การศึ กษา ประจำ ป ต อ ค ณ ะรั ฐมน ตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนด
นโยบาย ทางกา ร ศึ ก ษา และกา รจั ดสร ร งบประ มา ณ เพื ่ อ การศึ กษา รวมทั ้ ง เ ผย แพ ร ร ายงา นดั ง กล  า ว
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา ในปจจุบันซึ่งเปนการประเมิน
ใ น รอบ ที ่ ส อ ง สมศ. ดำเน ิ นก ารปร ะ เมิ น ค ุ ณภา พ การจั ดกา ร ศึ ก ษา ของสถ าบั น อุ ด มศ ึ ก ษา ทั ้ ง ใ นระด ั บ
สถาบันและระดับกลุมสาขาวิชา

4.3 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. หมายถึง มาตรฐานคุณภาพใน 4 มิติคือ ประสิทธิผล การบริหาร
และการจัดการ การเรียนรู และการประกันคุณภาพ ปจจุบันแบงเปน 7 มาตรฐาน 48 ตัวบงชี้ โดย
มาตรฐานที่ 1 – 4 เปนมาตรฐานดานผลลัพธ สวนมาตรฐานที่ 5 – 7 เปนมาตรฐานดานกระบวนการ
ในแตละมาตรฐานมีจำนวนตัวบงชี้รวมและตัวบงชี้เฉพาะ ตามจุดเนนปฏิบัติพันธกิจและอัตลักษณของ
สถาบัน แสดงดังในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.
มาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
4. มาตรฐานดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวมมาตรฐาน 1 - 4
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
รวมมาตรฐาน 5 - 7
รวมมาตรฐาน 1- 7

จำนวนตัวบงชี้*
6–8*
5 – 7*
4 – 7*
2 – 4*
17 – 26*
11
9
2
22
39 – 48*

* จำนวนตัวบงชี้ขึ้นอยูกับจุดเนนตามพันธกิจและอัตลักษณของสถาบัน
สำหรับเกณฑการประเมินที่ใชในการประเมินรอบสองนี้ เปนเกณฑที่ผันแปรตามจุดเนนของ
สถาบัน ดังนั้นจึงตองเลือกพิจารณาใชเกณฑตามประเภทกลุมสถาบัน โดยกลุมที่หนึ่งคือ กลุมผลิต
บ ั ณฑิ ต และวิ จั ย กลุ  ม ที ่ ส อ ง คื อ กล ุ  ม ผลิ ตบ ั ณฑิ ต และพั ฒ นา สั ง คม กลุ  ม ที ่ ส า มคื อก ลุ  ม ผลิ ตบ ั ณฑิ ต
และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และกลุมที่สี่คือกลุมผลิตบัณฑิต คะแนนอิงเกณฑสำหรับตัวบงชี้แตละตัว
มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน เชนเดียวกับการประเมินคุณภาพภายใน
Y

5. ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

เปนที่ทราบกันดีวา การวิเคราะหและวัดผลดำเนินงานเปนสิ่งจำเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ
การวัดและวิเคราะหผลการดำเนินงานจะไมสามารถทำไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานขอมูลและสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ
จึงเปนปจจัยสำคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพ
ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจำ การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง
การปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา

Y
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6. ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตอง
ดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ำเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกัน
คุ ณภา พ ภายใน จึ ง ต อ งด ู แ ลท ั ้ งป  จ จั ย นำเข า (inpu t ) ก ร ะ บ ว น การ (proce s s ) แ ล ะ ผ ล ผลิ ต หรื อ ผ ลลั พ ธ
(output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา
(output/outcome) ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึงเปนสิ่งจำเปน โดยในระบบปจจุบันมีการเชื่อมโยงผานรายงานประจำปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในที่ทุกสถาบันจัดทำขึ้น ความเชื่อมโยงเชนนี้ไดแสดงไวในแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 ความเชือ่ มโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคณภา
ุ พการศึกษา
ภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน

การตรวจเยี่ยม

ขอมูลปอนกลับ
V

ขอมูลปอนกลับ

รายงาน
ผลการประเมิน

V

รายงานประจำปฯ
(SAR)

V

V

การประเมินฯ
ภายในของ
สถาบัน

V

V

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมินคุณภาพภายนอก
การติดตาม
ผล

บทที่ 2
บทบาทของนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
YYY

Y

1. ความจำเปนของการพัฒนาบทบาทนิสิตนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา

นิสิตนักศึกษาในฐานะผูรับบริการและเปนผลผลิตสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา และเปนผูมีสวนได
สวนเสียโดยตรงของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีพันธะสำคัญในการสงเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถาบัน มีสวนรวมและเปนพลังสำคัญในการผลักดันใหงานประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาจึงกำหนดใหมีตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาไวในตัวบงชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู
และทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
คำอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินการถายทอดองคความรู ในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันใหเขมแข็งรวมทั้งจัดระบบใหทุกกิจกรรม
หรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพทุกกิจกรรมหรือโครงการ
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีระบบและกลไกในการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพใหกับนักศึกษา
2. มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบัน
3. มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษานำความรูดานประกันคุณภาพ กระบวนการคุณภาพ
เชน 5 ส. PDCA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
4. การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งกิจกรรมที่ดำเนินการ
โดยนักศึกษา และที่นักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานำความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4. นักศกษามี
ึ
การใชก ระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินการในสวนที่
นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
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7. มีการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรแู ละกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ดวยเหตุผลและความสำคัญดังกลาวขางตน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีนโยบาย
ใหสถาบันอุดมศึกษามีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษา
เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สงเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันใหเขม เข็ง รวมทงม
้ั การ
ี นำแนวคิดการประกันคุณภาพไปใชในการดำเนิน
กิจกรรมหรือโครงการของนิสิตนักศึกษา
Y 2.

บทบาทนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

นิสิตนักศึกษาเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญยิ่งตอการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา จึงควรมีบทบาทในการเปนสวนสนับสนุนและสงเสริมใหการดำเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะผลการดำเนินงานที่ดีมีคุณภาพ
ยอมสงผลโดยตรงตอนิสิตนักศึกษา บทบาทนิสิตนักศึกษาในการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มีดังตอไปนี้
2.1 บทบาทในการใหค วามรว มมอื ใหขอมู
 ลเพือ่ นำไปใชในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ดวยการใหขอมูลที่ตรงไปตรงมา ใหขอเท็จจริงมากที่สุด เพื่อใหขอมูลความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา
เปนขอมูลที่เชื่อถือได เปนประโยชนในการนำมาใชในการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันตอไป
2.2 บทบาทในการรับรู ติดตามและใหข อเส
 นอแนะหรอื ใหขอมู
 ลยอนกลับเกีย่ วกับระบบการประกัน
คุณภาพของสถาบัน เปนสวนที่นิสิตนักศึกษาพิจารณาแลว เห็นวาขอมูลดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชน
หรือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการประเมินในฐานะผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา
2.3 บทบาทในการศึกษา ติดตาม กำกับวาขอมูลที่ใหไปมีการนำไปปรับปรุงหรือใชประโยชน
จากการประเมินหรือไม อยางไร โดยติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในภาพรวมและในสวนองคประกอบที่เกี่ยวของและมีผลตอนิสิตนักศึกษาโดยตรง เชน องคประกอบ
ด า นก ารเร ี ย น กา รสอ น องค ป ระก อบด า นก ิ จ กร รม พั ฒ นา นิ ส ิ ต นั ก ศึ กษา องค ป ระก อบด า นก ารบร ิ ก า ร
ทางวิชาการแกสังคม องคประกอบดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือองคประกอบดานระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ นิสิตนักศึกษาควรศึกษาวาทางสถาบันไดดำเนินการตามองคประกอบเหลานั้น
อยางไร มีจุดแข็งที่ตองเสริม จุดออนที่ควรแกไขในดานใดบาง มีกระบวนการใดที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
ที่ดำเนินการแลวสงผลใหคุณภาพการจัดการศึกษาดีขึ้น ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอคุณภาพของบัณฑิต
2.4 บทบาทในการสนับสนุนใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันดำเนินไปได โดย
นิสิตนักศึกษาสามารถแสดงบทบาทในการสงเสริมสถาบันไดหลายรูปแบบ อาทิ การรวมกลุมเพื่อจัดตั้ง
องคกรนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เผยแพรและ
เชิญชวนนิสิตนักศึกษาในสถาบันไดใหความสนใจและใหความสำคัญในการดำเนินงานดานประกันคุณภาพ
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การศึกษาของสถาบัน สรางเครือขายในการรวมกันติดตาม รับรูการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สราง
โอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรู เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศนและโลกทัศนการดำเนินงานดาน
การประกันคุณภาพเพื่อสนับสนุนใหการดำเนินงานดานประกันคุณภาพมีความเขมแข็งและกอใหเกิดประโยชน
อยางแทจริงแกนิสิตนักศึกษาตอไป
2.5 บทบาทในการนำความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง
พัฒนางานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเขาสูเกณฑมาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 มีการกำกับ ติดตาม
และประเมินคุณภาพการดำเนินงานกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยอยางนอยตองดำเนินการ 5 ประเภท คือ
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง ใน ขณะ ที ่ ศ ึ กษา อยู  ใ นสถา บั นอุ ด มศ ึ ก ษาได เ ต ็ ม ต ามศั กยภ าพ และส า มาร ถนำควา มร ู  เ กี ่ ย วกั บ
การประกันคุณภาพไปใชในการดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาและปรับใชในชีวิตการทำงานในอนาคต
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
Y 3.

การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา

นิสิตนักศึกษาสามารถมีสวนรวมในการประกันคุณภาพตามภารกิจตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
และในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
3.1 ดานการเรียนการสอน
นสิิ ตนักศึกษาสามารถเขามามีสว นรว มในการเรยี นการสอน การพฒ
ั นากระบวนการเรียนรูด วย
ตนเอง โดยการริเริ่มวางแผนการเรียนรูของตนเอง กำกับการดำเนินการตามแผนประเมินผลการเรียนรูของ
ตนเองและรวมทำงานกับอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเอง นำความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีอยูไปใชในการทำกิจกรรม ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอน การใหบริการตางๆ แกชุมชนและสังคม และนิสิตนักศึกษาควรมีสวนรวมในการดำเนินงาน
ดานตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ของสถาบันเพื่อ
เปนการเรียนรูและฝกฝนตนเอง เปนการเสริมการเรียนการสอนกิจกรรมดังกลาวไดแก กิจกรรมสวนกลาง
(องคการนิสิตนักศึกษาหรือสโมสรนิสิตนักศึกษา) กิจกรรมวิชาการ (ชมรม หรือชุมนุมทางวิชาการ เชน
ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมคอมพิวเตอร) กิจกรรมกีฬา (ชมรมกีฬาประเภทตางๆ เชน ชมรมฟุตบอล
ชมรมกรีฑา) กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ( ชมรมที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรม เชน ชมรมดนตรีไทย
ชมรมดนตรีสากล ชมรมศาสนสัมพันธ) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน (ชมรมกิจกรรมเพื่อการชวยเหลือ
สังคม เชน ชมรมคายอาสาพัฒนา ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม) กิจกรรมนันทนาการ (การสรางสรรค
การอ อกกำลังกาย การเล นกีฬาเพื่อสุขภา พ การเล นกีฬา) สามา รถนำควา มรูดานก ารประกันคุณภา พ
การศึกษาไปสูการทำกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในแตละประเภท ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของ
นิสิตนักศึกษามีจำนวน 9 ตัวบงชี้ โดยนิสิตนักศึกษาจะมีบทบาทในการดำเนินการในแตละตัวบงชี้ตาม
ตารางที่ 3 ดังนี้

18

หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา

ตารางที่ 3 บทบาทนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาในภารกิจดานการเรียนการสอน
ตัวบงชี้
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ซึง่ บุคคล องคกร
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ทีได
่ งานทำ
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ

และผูใชบัณฑิต

ตัวอยางการแสดงบทบาทของนิสิตนักศึกษา
ใหขอมูลแกสถาบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
O ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการสอนของคณาจารย
O มีสวนรวมในการใชความเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ผลการดำเนินการหลักสูตรที่สถาบันเผยแพรตอสาธารณะ
O ใหขอมูลแกสถาบันเกี่ยวกับความพรอมของการจัด
การศึกษาตามหลักสูตร เชน ตำรา วารสาร หองปฏิบัติการ ฯ
O ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบัน
O การพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
O ให ข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การ จั ด การ เรี ย น การ สอน ของ อาจารย
แตละคน โดยเฉพาะวิธีการสอน การวัดและประเมินผล
การเรียนที่สะทอนสภาพที่เกิดขึ้นจริง
O ให ข อ มู ล ที ่ นำไปสู  การ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การ สอน ของ
อาจารย
O เสนอแนะ รู ป แบบ การ จั ด กิ จ กรรมการ เรี ย น การ สอน ที ่
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
O เสนอแนะ การ เชิ ญ วิ ท ยากร จาก ภายนอก หรื อ หน ว ยงาน ที ่
สนใจไปฝกประสบการณ
O แสดง ความ สนใจใน สิ ่ ง ที ่ ตน เอง ต อ งการ เรี ย นรู  ให ผู  ส อน
ทราบ
O ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลของสถาบัน
O ช ว ย ประชา สั ม พั น ธ การ เก็ บ ข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การ ติ ด ตาม ผล
บัณฑิตใหเพื่อนนิสิตนักศึกษาหรือผูสำเร็จการศึกษา
ไปแลวใหทราบและเขาใจถึงการนำผลประโยชนจาก
ขอมูลไปพัฒนาสถาบัน
O ใหขอมูลเกี่ยวกับการไดงานทำของรุนพี่
O ใหขอมูลการจัดการเรียนการสอน คุณภาพผลผลิตของ
สถาบันในมุมมองของผูใชบัณฑิตใหผูเกี่ยวของทราบ
O หลั ง จาก จบ การ ศึ ก ษา ช ว ย ให ข อ มู ล ที ่ มี คุ ณ ค า ต อ สถาบั น
ในเรื่องการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระ เชน เงินเดือน
เริ่มตนและหรือรายไดตอเดือน สถานที่ทำงาน ตำแหนงงาน
การนำความรูไปประยุกตใชในการทำงาน ขอเสนอตอการ
จัดการเรียนการสอนที่เสริมสราง ศักยภาพ ความสามารถ
O

หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา

ตัวบงชี้

2.12 ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาป จ จุ บ ั น และศิ ษ ย เ ก า ที ่
สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
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ตัวอยางการแสดงบทบาทของนิสิตนักศึกษา
การบริหารจัดการ ที่นำไปสูการทำงานในโลกแหงความ
เปนจริงอยางเปนที่พึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ
และผูใชบัณฑิต
O พัฒนาตนเองใหอยูในขอบขายที่จะไดรับการยกยอง
O ทำตนไมใหสถาบันเสื่อมเสีย
O หาโอกาสและสรางชื่อเสียงแกสถาบันตามศักยภาพของ
ตนเอง เชน คนหา ศึกษาขอกำหนดของเวทีประกวด
ผลงานของนักศึกษา และนำมาพิจารณาความเปนไปได
ในการปรับลักษณะการจัดทำผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ
วิทยานิพนธ ใหสามารถสงประกวดได ฯ
O ชวยใหขอมูลและเผยแพรขอมูลของตนเองและเพื่อน
นิสติ นักศึกษาหรือศิษยเกาทีไ่ ดรบั การยกยองตามเกณฑฯ
ใหสถาบันทราบ
O สื่อสารใหสถาบันทราบถึงความตองการจำเปนของตนเอง
ที่ตองการใหสถาบันจัดบริการให
O ใหขอมูลตอสถาบันเกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสม
ของบริการที่สถาบันจัดให
O เสนอใหสถาบันจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพของตนเอง และ/หรือศิษยเกา ทีส่ ง เสริมการไดงานทำ
การไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
O มี ส  ว นร ว มในการจั ด กิ จ กรรมนิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษาเพื ่ อ พั ฒ นา
ตนเองหรือเพื่อนนิสิตนักศึกษาใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
O ใหความรวมมือกับสถาบันในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพดานกิจการนักศึกษา
O ใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาโดย
ใชกระบวนการ PDCA

3.2 ดานการวิจัย
นิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเขารวมงานดานวิจัยกับ
อาจารย นั ก วิ จ ั ย และ บุ ค ลากร สาย สนั บ สนุ น ของ สถาบั น ทั ้ ง การ เป น กลุ  ม ตั ว อย า ง (subject) สำหรั บ
การวิจยั และการรวมวิจยั กับบุคลากรของสถาบัน ซึง่ จะทำใหนิสติ นักศึกษามีประสบการณดานการวิจยั สามารถ
นำไปใชประโยชนในการเรียน และผลการวิจัยของนิสิตนักศึกษาและผลงานวิจัยของอาจารย ยังมีประโยชน
ทั้งในการนำไปใชดานตางๆ อีกดวย ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการวิจัยมีจำนวน 5 ตัวบงชี้ โดยนิสิตนักศึกษาจะ
มีบทบาทในการดำเนินการในแตละตัวบงชี้ ตามตารางที่ 4 ดังนี้
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ตารางที่ 4 บทบาทนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาในภารกิจดานการวิจัย
ตัวบงชี้
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจำ
ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ตัวอยางการแสดงบทบาทของนิสิตนักศึกษา

ใหขอมูลอาจารยเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อใช
ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
O มีสวนรวมและเรียนรูในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนรวมกับผูวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน O ใหขอมูลความเห็นและเขารวมเปนสวนหนึ่งของการจัดทำ
แผนทรัพยากรดานการวิจัย
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
O เขารวมการทำงานวิจัยเปนทีมกับนักวิจัยอาวุโส และ
นักวิจัยระดับกลาง ในฐานะผูชวยนักวิจัยเพื่อใหสามารถ
ทำงานวิจัยอยางลุมลึกและตอเนื่อง (นิสิตนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา)
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ O ใหขอมูลสถาบันเกี่ยวกับการจัดการความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
งานสรางสรรค
O ใหขอมูลสถาบันเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตางๆ
ที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความรูที่สถาบันดำเนินงาน
วาสะดวก เหมาะสมเพียงใด
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ O ชวยเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน
เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง O ใหขอมูลเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยของอาจารยไปใชอางอิง
ปญญา หรือนำไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
หรือการนำไปใชประโยชนระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจำนวนอาจารยประจำ
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจำ
(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
O

3.3 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนภารกิจหลักทีสำคั
่ ญอยางหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษา โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางสถาบันและชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรูสมัยใหมกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากนี้การเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของนิสิตนักศึกษา
ยังเปนการเพิ่มทักษะและความรูใหกับนิสิตนักศึกษา และยังสามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
ในการเรียนของตน ไดฝกฝนทักษะดานอาชีพตามสภาพความเปนจริงเพื่อใหทราบความตองการของ
สังคม ปญหาของสังคมและรวมกันแกไข นิสิตนักศึกษาสามารถนำความรูดานการประกันคุณภาพไปสูชุมชน
สังคม ใหรูจักการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ชวยเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความรูและขอคิดเห็นในการตรวจสอบ
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การดำเนินงานดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบัน ใหเปนไปตามเปาหมายของภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการบริการทางวิชาการแกสังคม มีจำนวน 3 ตัวบงชี้ โดย
นิสิตนักศึกษาจะมีบทบาทในการดำเนินการในแตละตัวบงชี้ ตามตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 บทบาทนิสติ นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาในภารกิจดานการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม
ตัวบงชี้

ตัวอยางการแสดงบทบาทของนิสิตนักศึกษา

ใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดบริการทางวิชาการแกสังคม
ในสวนที่เกี่ยวของ
O ใหขอคิดเห็นดานการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม
เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก
สังคมเขากับการเรียนการสอน
O เขารวมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากชุมชนในการ
จัดบริการทางวิชาการของสถาบัน
O ติดตามการปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ O ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลของสถาบัน
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ O เขารวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการตางๆ ที่สถาบันจัดขึ้น
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
O ชวยประชาสัมพันธการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการจัด
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจำ
กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน
O กรณีทร
่ี วมจัดโครงการบริการวิชาการ สามารถมีสว นชวย
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
รักษาและพัฒนาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
โดยอาจคำนึงถึงผลของการดำเนินงานตอความพึงพอใจ
ใน 4 ประเด็นสำคัญตามคำอธิบายตัวบงชี้
(สกอ. 2551 หนา 64)
5.1 มี ระบบ และ กลไก ใน การ บริ ก าร ทางวิ ช าการ แก
สังคมตามเปาหมายของสถาบัน

O

3.4 ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นิสิตนักศึกษาตองรวมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันแลว ยังตองรวม
จัดกิจกรรมของสโมสรหรือชมรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและสรางจิตสำนึกในความเปนไทยที่จะตองมีการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีจำนวน 3 ตัวบงชี้
โดยนิสิตนักศึกษาจะมีบทบาทในการดำเนินการในแตละตัวบงชี้ ตามตารางที่ 6 ดังนี้
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ตารางที่ 6 บทบาทนิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษากั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในภารกิ จ ด า นการทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้

ตัวอยางการแสดงบทบาทของนิสิตนักศึกษา

ใหขอมูลแกสถาบันเกี่ยวกับกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
O ใหขอมูลที่นำไปสูการปรับปรุงกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหสามารถสรางความตระหนักตอนิสิต
นักศึกษาในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
O เขาไปเปนสวนหนึ่งของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม
ความสมัครใจ
O ติดตามการปรับปรุงแผนการดำเนินงานเสริมสราง
ศิลปวัฒนธรรม
O ใหความรวมมือในการทำกิจกรรมของสถาบัน
6.2 มีผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู
O หาโอกาสเผยแพรและสรางชื่อเสียงใหกับสถาบันตาม
และสรางมาตรฐาน ศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะ
ศักยภาพของตนเอง
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
O เขารวมโครงการหรือเสนอกิจกรรมที่สนใจตอสถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม)
6.3 ประสิทธิผลในการอนุรกั ษ พัฒนาและสรางเสริม O เสาะแสวงแหลงศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นหรือภูมิภาค
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะสถาบันที่ และแจงเปนขอมูลใหกับสถาบัน
O ชวยประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานของนิสิตนักศึกษาและ
เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม)
O ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีของสังคมในสถาบัน ทั้ง
ความประพฤติกริยามารยาท การพูดจา และการแตงกาย
6.1 มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม

O

3.5 ดานการบริหารงาน
ใน การ ขั บ เคลื ่ อ น การ ปฏิ บ ั ต ิ งาน ตาม ภารกิ จ ของ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ทั ้ ง 4 ด า นข า งต น
การบริหารงานเปนกลไกสำคัญทีจ่ ะทำใหการปฏิบตั งาน
ิ ตามภารกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตามที่กำหนดไว การประกันคุณภาพในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารงานมีอยูในหลายองคประกอบโดย
นิสิตนักศึกษาจะมีบทบาทในการดำเนินการในตัวบงชี้ 9 ตัว ตามตารางที่ 7 ดังนี้
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ตารางที่ 7 บทบาทนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาในดานการบริหารงานของสถาบัน
อุดมศึกษา
ตัวบงชี้

ตัวอยางการแสดงบทบาทของนิสิตนักศึกษา

ใหขอมูลแกสถาบันเพื่อประกอบการจัดทำแผน
การดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน
O ศึกษาปรัชญาหรือปณิธาน กลยุทธ ตัวบงชี้ เปาหมาย
การดำเนินงานของแตละตัวบงชี้ ที่สถาบันกำหนดเพื่อวัด
ความสำเร็จของการดำเนินงาน และพิจารณาความ
เปนไปไดในการปรับเปลี่ยน/พัฒนา โครงการ กิจกรรม
และ/หรือวิธีการดำเนินงานของชมรม สโมสร องคกร
นักศึกษา ที่ตนเองมีสวนรวม ใหมีสวนเสริมสรางความ
สำเร็จตามปณิธาน กลยุทธ ตัวบงชี้ ไปดวยกัน
O ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการประเมินและการปรับปรุง
แผนการดำเนินงานในแตละภารกิจของสถาบัน รวมถึง
การปรับปรุงตามสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคต ที่เห็นวาสงผลตอโอกาสที่นักศึกษาจะไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
1.2 รอยละ ของ การบรรลุเปาหมาย ตามตัวบงชี้ของ O ใหขอมูลที่เกี่ยวของในการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานที่กำหนด
O ใหขอมูลที่แสดงความชื่นชมตออาจารยที่เปนตัวอยางที่ดี
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
มีจรรยาบรรณวิชาชีพสูง
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
O ติดตามขอมูลที่เกี่ยวกับการประชุมสภาสถาบันและมติ
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันได ของสภาสถาบันในเรื่องตางๆ
ในระดับสากล
O หากสถาบันใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการ
7.2 ภาวะผูนำของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
สรรหาผูบริหาร นิสิตนักศึกษาควรหาขอมูลอยางถูกตอง
และเที่ยงตรงเกี่ยวกับบุคคลที่สมควรเปนผูบริหาร
ตัดสินใจอยางเปนอิสระในกระบวนการสรรหาเพื่อใหได
บุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาบริหารและพัฒนาสถาบัน
O พัฒนาตนเองใหเปนผูใฝรู
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
O พิจารณาความเปนไปไดที่จะพัฒนาการเรียนรู ผลงาน
การปฏิบัติงาน เปนโครงการ/กิจกรรมจัดการความรู
โดยอาจทำรวมกับเพื่อนนักศึกษา และ/หรืออาจารย
1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจน
มี กระบวนการ พั ฒ นา กลยุ ท ธ แผน ดำเนิ น งาน
และมีการกำหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสำเร็จของ
การดำเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ

O
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ตัวบงชี้

ตัวอยางการแสดงบทบาทของนิสิตนักศึกษา

ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลของสถาบัน
O ใหขอมูลเกี่ยวกับการนำการจัดการความรูไปใชในการ
จัดกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรหรือชมรมของ
นิสิตนักศึกษา
O เสนอตนเองเขาเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู
ในสถาบัน
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร O ใชระบบฐานขอมูลของสถาบันในสวนที่เกี่ยวของ
การเรียนการสอนและการวิจัย
O ใหขอมูลเพื่อการประเมินและการปรับปรุงฐานขอมูล
เพื่อใหเปนประโยชนตอนิสิตนักศึกษามากขึ้น
7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช
O ใหความรวมมือกับสถาบันในการดำเนินการเพื่อลดความ
ในกระบวนการบริหารการศึกษา
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานดานตางๆ ของสถาบัน
O ใหความรวมมือในการจัดเก็บขอมูล และใหขอเสนอแนะ
เพื่อนำไปใชในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน O ในการจัดทำโครงการและกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ให
รวมกัน
คำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ใหมี
การใชทรัพยากรรวมกันระหวางชมรม ระหวางคณะและ
ระหวางสถาบันกับบุคคลและหนวยงานภายนอก
O มีการประเมินการประหยัดงบประมาณของโครงการและ
กิจกรรมจากการใชทรัพยากรรวมกัน
O

บทที่ 3
การใชแนวคิดการประกันคุณภาพในการพัฒนาทักษะตนเอง
สูบัณฑิตที่พึงประสงค
YYY

Y

1. เปาหมายในการพัฒนาบัณฑิต

เพื่อเปนการพัฒนาทักษะดานประกันคุณภาพใหนิสิตนักศึกษามีความตระหนักในเรื่องคุณภาพและ
สามารถนำองคความรู ดานระบบกลไกการประกันคุณภาพ เชน กระบวนการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพไปใชไดจริง ไมใชเพียงเปนการทองจำ และคาดหวังวาจะนำไปใชใหเกิดประโยชนกับตัวเอง สังคมและ
ประเทศชาติ ซึง่ ในระบบการศึกษาของชาติไดใหความสำคัญในประเด็นนี้ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงคเปาหมาย
ทีเป
่ นมาตรฐาน และมีระเบียบประกาศทีเกี
่ ย่ วของหลายฉบับ แมวา จะไมไดกำหนดไวเปนขอความทีชั่ ดเจน ตรงไป
ตรงมา แตก็สามารถวิเคราะหและสังเคราะหเจตนารมณของวัตถุประสงคดานการสรางทักษะการประกันคุณภาพ
ใหกับนิสิตนักศึกษาไดตรงกัน เชน
1.1 ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
บัณฑิตที่พึงประสงคตามวิสัยทัศนของการพัฒนานักศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2546 – 2549) คือบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม มีสติปญญา ใฝการเรียนรู นึกคิด
อยางมีระบบ มีจิตสำนึก และศักยภาพในการสรางงาน บุคลิกภาพดี มีความเปนผูนำ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีวินัย รับผิดชอบตอตนเองและเอื้ออาทรตอสังคม ตระหนัก
ในคุณคาทรัพยากรและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น สุขภาพดี และมีความเปนสากล
เพื ่ อ ให บรรลุ จุ ด มุ  ง หมาย ตาม วิ ส ั ย ทั ศ น การ พั ฒ นา นั ก ศึ ก ษา สำนั ก งาน คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) จึงไดกำหนดวัตถุประสงคในการสรางหรือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1) มีความรู ทักษะ (ดานวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต) และความสามารถระดับสากล เรียนรู (ใฝรู)
ตลอดชีวิต
2) มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ และความเปนผูนำ
3) มีสติปญญา และวิจารณญาณ มีวิธีคิดอยางเปนระบบและสามารถแกไขปญหาได
4) เข า ใจความเป น จริ ง ของสั ง คมไทยและสั ง คมโลก รู  เ ท า ทั น ต อ การเปลี ่ ย นแปลงการ
แขงขันในระดับสากล และสามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข
5) มีความเปนประชาธิปไตย
6) มีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย สามารถใชภูมิปญญาไทยในการพัฒนาประเทศ
7) ตระหนักในคุณคาทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
8) มีจิตสำนึกและศักยภาพในการสรางงาน
9) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
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1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ในมาตรา 6 กำหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข ประกอบกับนโยบายทางสังคมของรัฐบาลที่มุงมั่นจะสรางสังคมเข็มแข็งที่คนในชาติอยูเย็นเปนสุข
รวมกันอยางสมานฉันทบนพื้นฐานของคุณธรรมประการหนึ่งคือ เรงรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรม
นำความรู โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสรางความตระหนักในคุณคา
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใชคุณธรรม
เปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา
และสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษาจะเนนการกระจายอำนาจไปสูเขตพื้นที่ สถานศึกษาและทองถิ่น รวมทั้ง
ความมีสวนรวมของประชาชนและภาคเอกชนใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคมคุณธรรม คุณภาพ
สมรรถภาพและประสิทธิภาพ
1.3 เกณฑมาตรฐานงานกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2541
ไดกำหนด 3 องคประกอบหลักประกอบดวย
(1) เปาหมายของงานกิจกรรมนักศึกษา คือ การสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษารวมกัน
จัดกิจกรรมที่มีปริมาณเพียงพอกับความตองการของนักศึกษาและมีคุณภาพดี
(2) ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
รวมกันจัดกิจกรรมประเภทตางๆ ดังนี้
- กิจกรรมสวนกลาง ไดแก องคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา
- กิจกรรมวิชาการ ไดแก ชมรม หรือชุมนุมทางวิชาการ เชน ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรม
คอมพิวเตอร เปนตน
- กิจกรรมกีฬา ไดแก ชมรมกีฬาประเภทตางๆ เชน ชมรมฟุตบอล ชมรมกรีฑา เปนตน
- กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีสากล ชมรมอีสาน
เปนตน
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ไดแก ชมรมกิจกรรมเพื่อการชวยเหลือสังคม เชน ชมรมคาย
อาสาพัฒนา ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน
- กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมเพือ่ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เชน การสังสรรค การ
ออกกำลังกาย การเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ การเลนกีฬาเฮฮา เปนตน
(3) การบริหาร ประกอบดวย
3.1 การจัดองคการ
3.2 บุคลากร
3.3 สิ่งอำนวยความสะดวก
3.4 งบประมาณ
3.5 ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
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3.6 ความสัมพันธระหวางหนวยงานและชุมชน
3.7 จรรยาบรรณ
3.8 การประเมินผล
โดยผูบริหารกิจกรรมนิสิตนักศึกษาตองสงเสริมสนับสนุนใหมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
นิสิตนักศึกษาของแตละองคกรกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเปนประจำ หัวขอการประเมินนั้นอาจรวมถึงความสนใจ
เขารวมกิจกรรม และการเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา คุณภาพของกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ตลอดจน
ปญหาในการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
1.4 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education ; TQF : HEd.) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่ง
ประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงตอเนื่องจาก คุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น การแบง
สาขาวิ ช า มาตรฐาน ผลการเรี ย น รู  ที ่ เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น ตาม ระดั บ ของ คุ ณ วุ ฒ ิ ลั ก ษณะของ หลั ก สู ต รใน แต ล ะ
ระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรู
จากประสบการณ ซึง่ เปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชี

วติ รวมทัง้ ระบบและกลไกทีให
่ ความมัน่ ใจในประสิทธิผล
การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิต
บัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดไว
มาตรฐานผลการเรียนรู (Domain of Learning) ทีค่ าดหวังใหผูเ รียนไดรบั การพัฒนาครอบคลุม
อยางนอย 5 ดานไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒจะ
ิ เปนหลักใหสถาบันอุดมศึกษานำไปพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อใหบัณฑิตบรรลุกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดไวในแตละคุณวุฒิและเปนกรอบที่
ผูบริหาร คณาจารย รวมทั้งผูที่เกี่ยวของสามารถสื่อสารกับผูใชบัณฑิตและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพถึง
กระบวนการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในแตละคุณวุฒิ
Y

2. กระบวนการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามวงจร PDCA

กระบวนการคุณภาพพืน้ ฐานทีต่ องการสรางใหบัณฑิตทุกคนทีจบ
่ การศึกษาจากทุกสถาบันในประเทศ
ไทยไดนำมาใช คือ กระบวนการวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act) ของ ศาสตราจารยเดมมิ่ง (Deming’s
cycle)
1. Plan (การวางแผน)
หมายถึง ทักษะในการกำหนดเปาหมาย การวิเคราะหและสังเคราะห หาวิธีการและกระบวนการ
ใหบรรลุเปาหมายนั้นๆ โดยจะตองมีการกำหนดตัวบงชี้กำกับไว เพื่อจะไดนำไปใชในการประเมินผลดำเนินการ
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2. Do (การดำเนินงาน)
หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติตามแผน ตามขั้นตอนและเงื่อนไขตางๆ ที่กำหนดไว กรณีที่
ไมสามารถดำเนินการได เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงปจจัยสิง่ แวดลอมทัง้ ภายในและภายนอก จะตองมีการปรับ
แผนในระหวางดำเนินการโดยมีคำอธิบายและเหตุผลประกอบ
3. Check (การประเมินผล)
หมายถึง ทักษะในการรวบรวมขอมูลของผลการดำเนินงานทีสอดคล
่
องกับประเด็นตัวบงชีที้ ตั่ ง้ ไว
เพื่อนำมาใชเปรียบเทียบกับเปาหมายของแผนในขั้นตอนที่ 1 ในการประเมินนี้จะตองพิจารณาในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพของผลงานดวย ซึ่งควรจะดำเนินการในลักษณะกรรมการ โดยใหผูที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ
มารวมในกระบวนการประเมินดวย เพื่อจะไดลดอคติ และลดปจจัยแทรกในการประเมินผลงานของตัวเอง โดย
อาจใชวิธีการในหลายรูปแบบ เชน ใชแบบสอบถาม ใชการสังเกตสภาพจริง หรือใชการสัมภาษณผูที่มีสวนได
สวนเสียก็ได
4. Act (การปรับปรุง)
หมายถึง ทักษะที่ตองการใหนำผลการประเมินมาใชเปนแนวทางใน การปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานในครั้งตอไปใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เชน สรางความพึงพอใจใหมากขึ้น ผลงานไดรับรางวัลคุณภาพ
มีการประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจาย มีปริมาณงานมากขึ้น สรางความคุมคา หรือสรางคุณคาของผลงาน
ใหสูงขึ้น
Plan

Do

Act

Check

วงจรคุณภาพ นี้จะตองหมุนอยูตลอด เวลา เปนวงจรที่ตอเนื่อง ของ กิจกรรมนั้นๆ เพื่อ
มุงสูอนาคต โดยตองมีการถายทอดทักษะจากนิสิตนักศึกษารุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ซึ่งจะทำใหนิสิตนักศึกษา
รุนใหมๆ ไมตองเสียโอกาสและเสียเวลาในการเรียนรู ฝกทักษะเดิมที่ผานมา แตสามารถทำงานที่ตอยอดจาก
ทักษะในอดีตและพัฒนาเปนทักษะใหมที่ดีกวาเดิม
Y 3.

แนวทางการพัฒนาตนเองของนิสิตนักศึกษาดวยกระบวนการประกันคุณภาพ

3.1 การพัฒนาตนเองโดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
การพัฒนาตนเองของนิสติ นักศึกษาดวยกระบวนการประกันคุณภาพ ควรจะตองใชพนั ธกิจหรือ
กิจกรรมที่สถาบันดำเนินการอยูแลวเปนตัวเชื่อมโยง โดยใหครอบคลุมในทุกพันธกิจ รวมทั้งมีรูปแบบ
ที่หลากหลาย ดังนี้
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1) พันธกิจดานการเรียนการสอน
นิสติ นักศึกษาสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา การเรียนการสอนของคณาจารย
และการพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเอง โดยการวางแผนการเรียนรูของตนเองตั้งแตปแรกจนถึงปสุดทาย
ของหลักสูตร กำกับติดตามการเรียนรูตามแผน และประเมินผลการเรียนรูของตนเองเพื่อปรับปรุงการเรียน
ในภาคการศึกษาถัดไป โดยมีจุดมุงหมายคือการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง การมีสวนรวมในการประเมินและ
ใหขอเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการสอนของอาจารยผูสอน นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาสามารถ
นำทักษะดานประกันคุณภาพที่มีอยูไปใชในการปรับปรุงการดำเนินการกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในทุกดาน และ
สามารถมีสวนรวมในการสรางแนวทางหรือตัวบงชีของ
้ กระบวนการประเมินผลดำเนินงานดานตางๆ ของสถาบัน
อุดมศึกษาดวย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรงกับนิสิตนักศึกษา
2) พันธกิจดานการวิจัย
นิสิตนักศึกษาสามารถเขามามีสวนรวมในพันธกิจดานการวิจัย โดยนำความรูและทักษะ
PDCA ไปใชในการวางแผนทำวิทยานิพนธ งานวิจัย โครงงานกิจกรรมสรางองคความรูใหม และดำเนินการทำ
วิทยานิพนธ งานวิจัย โครงงานกิจกรรมสรางองคความรูใหมตามวิธีการที่ไดวางแผนไว มีการประเมินผลและ
นำผลการประเมินการจัดทำวิทยานิพนธ งานวิจัย โครงงานกิจกรรมสรางองคความรูใหมมาวิเคราะหเปรียบ
เทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว นิสิตนักศึกษาปรับปรุงการจัดทำวิทยานิพนธ งานวิจัย โครงงานกิจกรรมสราง
องคความรูใหมตามผลการประเมิน
3) พันธกิจดานการใหบริการทางวิชาการ
นิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองโดยเขามามีสวนรวมในกระบวนการดำเนินงานดาน
การใหบริการทางวิชาการใหชุมชน สังคม ของสถาบันอุดมศึกษา เชน สำรวจความตองการของผูรับบริการ
รวมกับอาจารย เปนผูประสานงานกับผูรับบริการ เปนผูชวยวิทยากร หรือชวยในการติดตามประเมินผลการ
ใหบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และสามารถใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
วิชาการดานตางๆ แกสถาบันอุดมศึกษา
4) พันธกิจดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองโดยเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา เชน การเขารวมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยคณะ
หรือมหาวิทยาลัย ชวยในการติดตามประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา และสามารถ
ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ แกสถาบันอุดมศึกษา
3.2 พัฒนาตนเองโดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือโครงการนิสิตนักศึกษา
นิสิตนักศึกษาสามารถที่จะนำความรูและทักษะของกระบวนการ PDCA ไปใชในการจัด
กิจกรรมของนิสิตนักศึกษาไดอยางหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1) กิจกรรมดานวิชาการ
เปนกิจกรรมทีมุ่ ง เนนใหนิสติ นักศึกษามีทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ เพิม่ พูนประสบการณ
วิชาชีพในระหวางการศึกษา ปลูกฝงจิตสำนึกความมีศักยภาพในการทำงานทัง้ วิชาการและวิชาชีพ การสรางอาชีพ
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โดยเฉพาะอาชีพอิสระ มีวิธคิี ดอยางเปนระบบ สามารถนำประสบการณทัง้ ทางดานวิชาการและวิชาชีพแกไขปญหา
ได เชน ชมรมวิชาการ วิชาชีพตางๆ คณิตศาสตร บัญชี คอมพิวเตอร ผูประกอบการ

ขนาดยอม เปนตน
ในการดำเนินการกิจกรรมวิชาการ ควรเริ่มจากการสำรวจความตองการของสมาชิก
ในการทำกิจกรรมวิชาการตางๆ วางแผนการจัดกิจกรรมตามความตองการของสมาชิก วางทีมดำเนินการ วางกลุม
เปาหมาย ขั้นตอนตอไปคือดำเนินกิจกรรมวิชาการตาง ๆ ตามแผนที่วางไว ประเมินผลการดำเนินการและ
นำผลมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว ปรับปรุงโครงการกิจกรรมตามผลการประเมิน
2) กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
เปนกิจกรรมที่มุงเนนเพื่อสงเสริมในนิสิตนักศึกษามีทักษะในการเลนกีฬา ออกกำลังกาย
เพื่อการสงเสริมสุขภาพ ความมีน้ำใจเปนนักกีฬา ความสามัคคี ความเสียสละ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
เชน ชมรมกีฬาตางๆ ชมรมสงเสริมสุขภาพ เชน โยคะ แอโรบิค เตนรำ เปนตน
ในการดำเนินกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ควรเริ่มจากสำรวจความตองการ
ของสมาชิกในการทำกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรมตามความตองการของสมาชิก วางทีมดำเนินการ
วางกลุมเปาหมาย ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนที่วางไว ประเมินผลการดำเนินการและนำผลมาเปรียบเทียบ
กับเปาหมายที่ตั้งไวปรับปรุงโครงการกิจกรรมตางๆ ตามผลการประเมิน
3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะการบำเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอมตอสังคม
ชุมชน โดยการนำความรูทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาไปใชในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน และเปนกิจกรรมที่เนนการมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษาในการเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน การรักษา
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเสริมสรางประสบการณการทำงานและการใชชีวิตรวมกันในหมูนิสิตนักศึกษาและชุมชน
ซึ่งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน อาจจำแนกตามลักษณะกิจกรรมได 4 ลักษณะ คือ
(1) ดานการศึกษา ไดแก การสอนหนังสือ การจัดทำสื่อการเรียนการสอน ซอมแซม
หนังสือ การใหความรูดานตางๆ แกชุมชน การบริจาคหนังสือและอุปกรณการเรียน
เปนตน
(2) ดานสาธารณสุข ไดแก การจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ การใหความรูดานสาธารณสุข
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องตน การกำจัดขยะมูลฝอย การมอบเวชภัณฑและ
ยารักษาโรค เปนตน
(3) ดานสาธารณูปโภค ไดแก การสรางสนามกีฬา การสรางปายชื่อโรงเรียน การสราง
หองสมุด การตอเติมและซอมแซมหองเรียน การสรางอาคารเรียน โรงอาหาร และ
เรือนเพาะชำ เปนตน
(4) ดานการเกษตร ไดแก การสรางโรงเพาะปลูกพืช ผักสวนครัว การทำแปลงผัก
เปนตน
ในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ควรเริ่มจากสำรวจความ
ตองการของสมาชิกในการทำกิจกรรมดังกลาว วางแผนการจัดกิจกรรมตางๆ ตามความตองการของสมาชิก
วางทีมดำเนินการ วางกลุมเปาหมายในการทำกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนที่วางไว ประเมิน
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ผลการดำเนินการและนำผลมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว ปรับปรุงโครงการกิจกรรมตางๆ ตาม
ผลการประเมิน ตลอดจนปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
4) กิจกรรมนันทนาการ
เปนกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลเขารวมในชวงเวลาวาง โดยไมมีการบังคับหรือเขารวมดวย
ความสมัครใจ กอใหเกิดความเจริญงอกงามทางรางกายและพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางประสบการณ
ใหม สุข สนุกสนานหรือความสุขสงบ และสังคม จะตองเปนกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความ
หลากหลาย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาอารมณ เสริมสรางและเพิ่มพูนประสบการณ สงเสริมการมีสวนรวม
การแสดงออก คุณภาพชีวิต ความเปนมนุษยชาติที่ดี เชน การทองเที่ยวทัศนศึกษา การเขารวมชมรมโตวาที
ชมรมภาษาศาสตร ชมรมแสตมป ดูนก เปนตน
ในการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ ควรเริ่มจากสำรวจความตองการของสมาชิกในการ
ทำกิจกรรมดังกลาว วางแผนการจัดกิจกรรมตางๆ ตามความตองการของสมาชิก วางทีมดำเนินการ วางกลุม
เปาหมายในการทำกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนที่วางไว ประเมินผลการดำเนินการและนำผลมา
เปรียบเทียบกับเปาหมายทีตั่ ง้ ไว ปรับปรุงโครงการกิจกรรมตางๆ ตามผลการประเมิน ตลอดจนปรับปรุงวิธกี าร
จัดกิจกรรมในครั้งตอไป
5) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุง
ปลูกจิตสำนึกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาจริยธรรม ซึง่ ลักษณะของการจัดกิจกรรม ไดแก การ
จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย (รำไทยและการละเลน) การแสดงแบบเครื่องแตงกายทองถิ่น การทำบุญตักบาตร
การทำบุญหลอเทียนพรรษา การทำพิธีบายศรีสูขวัญ เปนตน
ในการดำเนินกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ควรเริ่มจากสำรวจความตองการ
ของ สมาชิกใน การทำกิจกรรมดังกลาว วางแผนการ จัดกิจกรรมตางๆ ตาม ความตองการ ของ สมาชิก
วางทีมดำเนินการ วางกลุมเปาหมายในการทำกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนที่วางไว ประเมินผล
การดำเนินการและนำผลมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว ปรับปรุงโครงการกิจกรรมตางๆ ตามผลการ
ประเมิน ตลอดจนปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
ทั ้ ง นี ้ ใน การ จั ด กิ จ กรรม ของ นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษา อาจ ใช ตั ว อย า ง การ เขี ย น โครงการ และ
เขียนรายงานดังปรากฏในภาคผนวกที่ 4 เปนแนวทางในการดำเนินการ
ตัวอยาง การใชวงจรคุณภาพ PDCA กับกิจกรรมหรือโครงการ นิสิตนักศึกษา ปรากฏตาม
ตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ตัวอยางการใชวงจรคุณภาพ PDCA กับกิจกรรมหรือโครงการนิสิตนักศึกษา
วงจร กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมบำเพ็ญ
และการสงเสริม ประโยชนและรักษา
PDCA
สุขภาพ
สิ่งแวดลอม
Plan - สำรวจความ - สำรวจความ - สำรวจความตองการ
ตองการของ
ตองการของ
ของสมาชิกในการ
สมาชิกในการ
สมาชิกในการ
ทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ทำกิจกรรม
ทำกิจกรรม
ประโยชนและรักษา
วิชาการตางๆ
กีฬาและการ
สิ่งแวดลอม เชน
เชนกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมอาสาสมัคร
สอนเสริม
ของชมรมกีฬา พัฒนาชนบท การ
กิจกรรม
ตางๆ เชน
จัดหนวยแพทย
เพิ่มพูน
โยคะ แอโรบิค เคลื่อนที่ การให
ทักษะทาง
เตนรำ ฟุตบอล ความรูในดาน
ภาษา ทักษะ
เปนตน
ที่นิสิตนักศึกษา
ทางวิชาชีพ
มีความชำนาญ
ทักษะในดาน
หรือกิจกรรม
คอมพิวเตอร
ที่จะเสริมสราง
ประสบการณการ
เปนตน
ทำงานและการ
ใชชีวิตรวมกันในหมู
นิสิตนักศึกษาและ
ชุมชน
- วางแผนการจัด - วางแผนการจัด - วางแผนการจัด
กิจกรรมตามความ
กิจกรรมตาม
กิจกรรมตาม
ตองการของสมาชิก
ความตองการ
ความตองการ
- วางทีมดำเนินการ
ของสมาชิก
ของสมาชิก
- วางกลุมเปาหมาย
- วางทีม
- วางทีม
ดำเนินการ
ดำเนินการ
- วางกลุม
- วางกลุม
เปาหมาย
เปาหมาย
Do

ดำเนินกิจกรรม ดำเนินกิจกรรม
กีฬาและสงเสริม
วิชาการตางๆ
ตามแผนที่วางไว สุขภาพ ของ
ชมรมกีฬาตางๆ
ตามแผนที่วางไว

ดำเนินกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชนและ
รักษาสิ่งแวดลอม
ประเภทตางๆ ตาม
แผนที่วางไว

กิจกรรม
นันทนาการ

กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

- สำรวจความ
- สำรวจความ
ตองการของ
ตองการของ
สมาชิกในการทำ สมาชิกในการทำ
กิจกรรมสงเสริม
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
นันทนาการ
ลักษณะตางๆ
ตางๆ
เชน การทำบุญ
ตักบาตร การ
ทำกิจกรรม
อนุรักษและสราง
จิตสำนึกใน
การบำรุง รักษา
และตระหนักใน
คุณคาของศิลป
วัฒนธรรม

- วางแผนการจัด
กิจกรรมตาม
ความตองการ
ของสมาชิก
- วางทีมดำเนินการ
- วางกลุมเปาหมาย

- วางแผนการจัด
กิจกรรมตาม
ความตองการ
ของสมาชิก
- วางทีมดำเนินการ
- วางกลุม
เปาหมาย

ดำเนินกิจกรรม
นันทนาการ
ประเภทตางๆ
ตามแผนที่วางไว

ดำเนินกิจกรรม
สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเภทตางๆ
ตามแผนที่วางไว
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วงจร กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมบำเพ็ญ
และการสงเสริม ประโยชนและรักษา
PDCA
สุขภาพ
สิ่งแวดลอม
Check ประเมินผลการ ประเมินผลการ ประเมินผลการ
ดำเนินการและ ดำเนินการ
ดำเนินการและนำผล
นำผลมาเปรียบ และนำผลมา
มาเปรียบเทียบกับ
เทียบกับเปาหมาย เปรียบเทียบกับ เปาหมายที่ตั้งไว
ที่ตั้งไว
เปาหมายที่ตั้งไว
Act

- ปรับปรุง
โครงการ
กิจกรรม
วิชาการตางๆ

- ปรับปรุงวิธีการ
จัดกิจกรรมใน
ครั้งถัดไปตาม
ผลการประเมิน

- ปรับปรุง
โครงการ
กิจกรรม
กีฬาและ
การสงเสริม
สุขภาพของ
ชมรมกีฬา
ตางๆ
- ปรับปรุง
วิธีการ
จัดกิจกรรม
ในครั้งถัดไป
ตามผลการ
ประเมิน

กิจกรรม
นันทนาการ

กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ประเมินผลการ
ดำเนินการและ
นำผลมาเปรียบ
เทียบกับเปาหมาย
ที่ตั้งไว

ประเมินผลการ
ดำเนินการและนำผล
มาเปรียบเทียบกับ
เปาหมายที่ตั้งไว
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- ปรับปรุงโครงการ - ปรับปรุง
- ปรับปรุงโครงการ
โครงการ
กิจกรรมบำเพ็ญ
กิจกรรมสงเสริม
ประโยชนและรักษา กิจกรรมบำเพ็ญ ศิลปวัฒนธรรม
ประโยชนและ
สิ่งแวดลอม
รักษาสิ่งแวดลอม

- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรรมในครั้ง
ถัดไปตามผลการ
ประเมิน

- ปรับปรุงวิธีการ
จัดกิจกรรมใน
ครั้งถัดไปตามผล
การประเมิน

- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรรมในครั้ง
ถัดไปตามผลการ
ประเมิน

Y 4. การประกันคุณภาพภายในขององคการนักศึกษาหรือหนวยงานเทียบเทา
การประกันคุณภาพคือการมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการ
ดำเนินงานเพื่อสรางความมั่นใจแกผูมีสวนไดสวนเสียวา การดำเนินงานมีคุณภาพ ดังนั้น องคการนักศึกษา
จำเปนตองมีระบบประกันคุณภาพของตนเอง
4.1 วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพภายในขององคการนักศึกษา
1. เพื่อใหองคการนักศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินงานนั้นๆ และ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาผูที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของมั่นใจเกี่ยวกับผลผลิต ผลการดำเนินงานขององคการ
นักศึกษา
3. เพื่อการจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีการใชงบประมาณอยางคุมคา
และมีประสิทธิภาพ
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4. เพือ่ ใหขอมูลแกหนวยงานหรือองคกรอืน่ เกีย่ วกับคุณภาพของผลผลิตจากกิจกรรมโครงการ
ตางๆ
5. เพื่อใหขอมูลแกคณะ สถาบัน เกี่ยวกับระบบกลไกการดำเนินงานขององคการนักศึกษา
6. เพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการดำเนินกิจกรรม โครงการตางๆ เกี่ยวกับการนำ
เงินงบประมาณมาใชจายดำเนินการขององคการนักศึกษา
4.2 การจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในขององคการนักศึกษา
การจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในขององคการนักศึกษาควรคำนึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ
ดังนี้
แผนดำเนินงาน เปาหมาย ตัวบงชี้ความสำเร็จ มีการดำเนินงานและเก็บขอมูลตามแผน
มีการตรวจสอบและประเมินผลเทียบกับแผน โดยจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และมีการประเมินจาก
คณะกรรมการและนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงอยางเปนระบบ
สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ควรประกอบดวย
- กำหนดผูรับผิดชอบในการทำประกันคุณภาพภายใน
- กำหนดบทบาทของสมาชิกในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
- กำหนดตัวบงชี้คุณภาพ
- กำหนดแนวทางในการประกันคุณภาพ
- ดำเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
- จัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายใน
- ตรวจประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพใหสถาบัน
- นำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปตอไป

บทที่ 4
การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อสงเสริมสนับสนุน
การประกันคุณภาพ
YYY

Y 1.

การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ

ในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพที่บูรณาการอยูในทุกภารกิจทั้งดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการในสถาบันการ
ศึกษาเปนหนาที่ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน อาทิ ผูบริหาร อาจารย นักวิจัย บุคลากร ศิษยเกา ชุมชน
ผูใชบัณฑิตและที่เปนหัวใจของระบบการศึกษาที่ควรมุงเนนใหความสำคัญคือ นิสิตนักศึกษา ซึ่งเปนกลุมบุคคล
หลักทีหาก
่ มีการรวมกลุม กันจะเปนพลังสรางสรรคทียิ่ ง่ ใหญ และมีศักยภาพในการขับเคลือ่ นการดำเนินงานของ
สถาบันใหบรรลุพันธกิจหลัก ในดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค “เกง ดี มีสุข” ที่เปนประเด็น
ทาทายของทุกสถาบันการศึกษา
การวางกรอบแนวทางการสงเสริมกิจกรรมนิสิตนักศึกษาก็เปนรูปแบบหนึ่งที่จะสงเสริมใหเกิด
เครือขายที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สถาบันจะตองมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
ของสถาบัน และจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะนิสิตนักศึกษาที่ครอบคลุมครบถวน อยางนอยไดแก
O กิจกรรมวิชาการ
O กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
O กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
O กิจกรรมนันทนาการ
O กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนตน
การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อสนับสนุนระบบประกันคุณภาพมีเปาประสงคที่จะใชพลัง
ความคิดของนิสิตนักศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามวงจร PDCA และใชกลไกการจัดการ
ความรูเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษามีสวนเกี่ยวของ
เชน การใหขอมูล และ ขอเสนอแนะ เพื่อ การปรับปรุง หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณในทำกิจกรรมที่สรางสรรคในรูปแบบที่แตกตางที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา เปนตน
การสรางเครือขายความรวมมือของนิสิตนักศึกษาสามารถดำเนินการไดทั้งภายในสถาบัน ระหวาง
สถาบัน รวมทั้งระหวางเครือขายนิสิตนักศึกษาในประเทศ และนิสิตนักศึกษาที่เรียนอยูในตางประเทศ ทั้งระดับ
สภา สโมสร ชมรม คณะ ภาควิชา หลักสูตร ทุกระดับ ในหลากหลายรูปแบบทั้งการเปดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางกันหรือผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่โยงใยเชื่อมตอกันทั่วโลก หากดำเนินการอยาง
ตอเนื่องจะทำใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Learning and Sharing) และ
มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จำนวนมากที่สามารถแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และการใชเครือขายในการ
จัดการความรู (Knowledge Management) จะทำใหเกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณ และนวัตกรรมตางๆ ระหวาง
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เครือขาย สามารถนำไปตอยอดและใชใหเกิดประโยชนเพือ่ ชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีความสามารถการ
แขงขันในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
Y 2. รูปแบบความรวมมือระหวางนิสิตนักศึกษาภายในและระหวางสถาบัน
2.1 รูปแบบความรวมมือในลักษณะเครือขาย
ในระดับสถาบันอาจมีการกำหนดแมขายที่จะเปนศูนยกลางในการติดตอกับลูกขาย โดย
อาจกำหนดใหสภานิสิตนักศึกษาของสถาบันเปนแมขาย ทำหนาที่ในการชี้แนะนโยบายและการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินกิจกรรมที่สภานิสิตนักศึกษารับผิดชอบ และกำหนดใหสภา
นิสิตนักศึกษาของคณะตางๆ เปนลูกขาย รวมทั้งแมขายจะทำหนาที่เปนตัวแทนในการติดตอกับอาจารยและ
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถาบัน ประสานความรวมมือตางๆ และหาแนวทางในการเสริมสรางความ
รวมมือ ตลอดจนจัดกิจกรรมและเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ โดยลูกขายตองใหความรวมมือกับแมขายอยาง
จริงจัง สรางความเขาใจใหบุคลากรและเผยแพรขอมูลขาวสารใหบุคลากรทราบ ผลักดันใหมีการดำเนินงาน
ใหบรรลุผลตามเปาหมายและนโยบายของเครือขาย ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงไปยังตางสถาบันดวย
สำหรับเครือขายความรวมมือของนิสิตนักศึกษาระหวางสถาบัน อาจเริ่มตนโดยการรวม
กลุมเครือขายตามภูมิศาสตร (เครือขายเชิงพื้นที่) แตละเครือขายอาจเปนเครือขายขนาดใหญ มีจำนวนสถาบัน
อุดมศึกษาที่เปนสมาชิกจำนวนมาก หรือเครือขายขนาดเล็ก มีจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสมาชิกจำนวน
ไมมาก และเพื่อใหการใชประโยชนของเครือขายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซอนการทำงาน ควร
มีการกำหนดประเด็นที่เปนความสนใจรวมกัน (เครือขายเชิงประเด็น) ใหแตละเครือขายไปศึกษา คนควา เพื่อ
ใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดีนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายตอไป
2.2 รูปแบบของการจัดกิจกรรมความรวมมือ
การจัดกิจกรรมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงหรือสนับสนุนการดำเนินงานประกัน
คุณภาพใหกับเครือขายสามารถจัดขึน้ ไดหลายรูปแบบขึน้ อยูกั บวัตถุประสงคของกิจกรรมนัน้ ๆ เชน กิจกรรมทีจั่ ด
ขึ้นเพื่อใหความรู ชี้แจงขอมูลหรือเทคนิคใหมๆ สรางความเขาใจในการดำเนินการบางอยาง ขอความรวมมือ
และกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแมกระทั่งกิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธอันดี
ภายในเครือขาย เปนตน ตัวอยางกิจกรรมความรวมมือ ไดแก
1) การจัดประชุม อบรม สัมมนา ในหัวขอที่เปนประโยชนและมีความสนใจรวมกันเปนระยะๆ
2) การศึกษา ดูงาน การดำเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงานอื่น
3) การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ระหวางคณะวิชาและสถาบันอื่น
4) การประสานจัดทำฐานขอมูลตางๆ ดานการประกันคุณภาพเพือ่ ประโยชนในการวางแผนการ
ดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อประโยชนในการศึกษาของนิสิตนักศึกษารุนอื่นๆ ตอไป
5) การจัดทำกระดานขาวเพื่อการประชาสัมพันธ
6) การจัดทำระบบพี่เลี้ยงใหกับตัวแทนนิสิตนักศึกษาที่ยังขาดความเขาใจดานการประกัน
คุณภาพ
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7) การติดตอสื่อสารผาน E-mail เพื่อใชในการไขขอของใจ ชวยแกปญหาและชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน
8) การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นิสิตนักศึกษา
9) การจัดกิจกรรมประกวดการดำเนินงานทีเกี
่ ย่ วของกับการประกันคุณภาพของนิสติ นักศึกษา
10) การจัดทำการจัดการความรู (Knowledge Management) ดานการประกันคุณภาพของ
นิสิตนักศึกษา
Y 3.

แนวทางการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหมีระบบการจัดการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยสามารถเลือก
ใชสื่อประเภทตางๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการจัดใหมีกลองรับขอคิดเห็น การจัดประชุมภายใน
รวมทัง้ การจัดประชุมสัมมนาประจำปกับผูเกี
 ย่ วของภายนอกและสังคมในการรายงานความกาวหนาการประกัน
คุณภาพทุกดาน และพรอมรับฟงความคิดเห็นตางๆ เพื่อนำไปสูการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้น
3.1 การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
คาใชจาย การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกสนาจะเปนอีกทางเลือกที่มีความเหมาะสม และ
เพื่อใหการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพและตรงกลุมเปาหมาย จะตองมีการจัดทำระบบการจัดการบริหารขอมูล
อยางเปนระบบ จัดทำระบบการเผยแพรขอมูลและเขาถึงขอมูลไดสะดวก แยกประเภทขอมูลที่ตองการจัดเก็บ
และเผยแพรผาน website ซึ่ง website ที่จะใชเปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสารและเผยแพร อาจเปน website
ของมหาวิทยาลัยเอง หรือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ได บน website อาจมีการสราง
web board ไวดวย เพื่อใชเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และแกปญหา
รวมกัน ประการสำคัญ คือ ขอมูลขาวสารตางๆ บน website ตองมีการ update ขอมูลอยางสม่ำเสมอและ
ตอเนื่อง รวมทั้งควรเพิ่มพูนทักษะการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลตางๆ ใหแก
นิสิตนักศึกษาดวย
3.2 การจัดทำจุลสาร กระดานขาว นิทรรศการ
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารภายในสถาบันและระหวางสถาบัน ใหเกิดความรู ความเขาใจ
ในการประกันคุณภาพตรงกัน และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน การสื่อสารผานทางจุลสาร/
กระดานขาว การจัดนิทรรศการและเอกสารเผยแพรตางๆ เปนอีกชองทางหนึ่งในการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน ขอมูลที่นำมาเผยแพรอาจจะเปนเรื่องการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถาบัน
อุดมศึกษาตางๆ ความกาวหนาในการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสถาบัน เปนตน
Y 4.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

การแลกเปลีย่ นเรียนรูระหว
 างงานประกันคุณภาพกับเครือขายนิสติ นักศึกษาเปนรูปแบบทีมี่ ประโยชน
ตามหลักการจัดการความรู (Knowledge Management) ดังนี้

38

หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา

1) การจัดหาความรูจากแหลงตางๆ เปนขั้นตอนการพัฒนาหาความรูใหม เชน การทำวิจัย และ
การจัดหมวดหมูความรูอยางเปนระบบ
2) การแบงปนความรู แบงเปน 4 ระดับ คือ Know what (การรูขอเท็จจริง)– Know how (ความรู
ที่เชื่อมโยงกับโลกของความเปนจริง) – Know why (ความรูเชิ
 งเหตุผลระหวางเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ผล
ของประสบการณการแกปญหานำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น) และ Care why (ความรูใน
 เชิงริเริ่มสรางสรรค
ที่ตองการการแกไขปญหาและทำใหดีขึ้น)
3) การใชและการเผยแพรความรู เปนการเผยแพรความรู สารสนเทศ แกกันและกันเพื่อให
สามารถเขาถึงความรูและนำไปใชประโยชนในการตัดสินใจและการดำเนินงานที่ไมผิดพลาด
การดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูตองอาศัยการรวมมือรวมใจ และการนำเสนอขอความรูขอเท็จจริง
หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ทีประสบ
่
ความสำเร็จมาสรางประโยชนแกผูอื่น และพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
อาจดำเนินการไดหลายรูปแบบ เชน การเสวนา การสัมมนา หรือการผานกระดานสนทนา (web board) ของ
สถาบันก็ได
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นิยามศัพท
YYY

คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงคตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการ
ศึกษาของแตละสถาบัน
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
การดำเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามตัวบงชี้ที่กำหนดเพื่อเปนหลักประกันแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ
และสาธารณชนไดมั่นใจวาสถาบันนั้นๆ สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนั้น การประกัน
คุณภาพ จึงหมายถึง การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกแลวตัดสินผล
การประเมินตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด
ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงานตางๆ ที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกัน โดยอาศัยบุคลากร
ทรัพยากร กฎเกณฑ มาตรการ แนวปฏิบัติและปจจัยตางๆ เปนตัวขับเคลื่อนใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย
การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การมีระบบและกลไกในแตละองคประกอบคุณภาพเพื่อกำกับการดำเนินงาน
ของสถาบันใหไดผลตามตัวชี้วัดที่กำหนด
การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหวาสถาบันมีระบบและกลไกของปฏิบตั งาน
ิ
อยางไร ตลอดจนมีการแสดงผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกลาว
การประเมินคุณภาพ หมายถึง กระบวนการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน กับ เกณฑของ
ตัวบงชี้ วามีคุณภาพตามที่กำหนดไวหรือไม มีสาเหตุจากอะไร และจะปรับปรุงพัฒนาไดอยางไร
องคประกอบคุณภาพ หมายถึง ปจจัยหลักในการดำเนินงานของสถาบันที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ หมายถึง ประเด็นที่ใชชี้วาการดำเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กำหนด
เกณฑมาตรฐานทีกำหนด
่
หมายถึง ระดับปริมาณหรือระดับคุณภาพทีได
่ กำหนดไวเปนมาตรฐานตามกฎหมาย
ตามแนวทางขอตกลงรวมกัน หรือตามการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmark)

โครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม1 หมายถึง
1. โครงการ/กิจกรรมทีส่ งเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมใจ
ิ ในวิถชีี วติ และภูมปิ ญ
 ญาไทย
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสูการเกิดความเขาใจ
และภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดำรงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน
1

ดูเพิ่มเติม “คูมือการประมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม 2549)” สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ http : // www. onesqa. or. th
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ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหมตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจำวัน บานเรือน
หรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรม/โครงการ
ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทำอาหาร
ไทย เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ เชน การจัดเลี้ยง
อาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตางๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน
การนำผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ 5 ส หรือแบบฟอรมประจำหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุน
ใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตางๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุม
วรรณกรรม เปนตน
2. โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ทั้งของทองถิ่นและของชาติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อและคานิยม เพื่อ
ใหสามารถนำมาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย
ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทำบุญเดือนสิบ การทำบุญ
วันวาง เปนตน
3. โครงการ/กิจกรรมทีส่ งเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก
ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสำคัญ
ทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การ
สงเสริมการปฏิบตั ศาสนกิ
ิ
จตลอดจนการสรางบรรยากาศทีสนั
่ บสนุนการปฏิบตั ศาสนกิ
ิ
จ เชน หองละหมาด หอง
ฝกสมาธิ เปนตน
4. โครงการ/กิจกรรมทีก่ อใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมทีนั่ บถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม
ในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคำนึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมให
มีการทำกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึง่ อยูนอกขอบเขต

รูปแบบงานในเรือ่ งวิถชีี วติ ของไทย หรือประเพณีไทย หรือ
ที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและ
คุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น
ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การ
เขาคาย/กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสำหรับกลุมเปาหมายตางๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน
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5. โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทยและพื้นบานศิลปะการแสดง
ของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตางๆ อาจเปน
โครงการ/กิจกรรม ทัง้ ในสวนทีจั่ ดขึน้ เองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตางๆ หรือการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลปดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบาน
ตางๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนำกลุมนักศึกษา/บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาว
ที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน
6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรม
ของชาติตางๆ ซึ่งมีความสำคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน
มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสำคัญตอการดำรง
อยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรม
โดยรวมของโลก
ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตางๆ เชน
ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของ
การแสดงภาพยนตรภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดย
ตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและ
ดนตรีประจำชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน
หลักธรรมาภิบาล5 มาจากคำวา ธรรมะ + อภิบาล หมายความวาหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคม
ที่ดี (Good Governance) ประกอบดวยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิตธิ รรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนทีย่ อมรับ
ทั้งผูออกกฎและผูปฏิบตั ิตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม
2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอำนาจ
3. หลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือนหรือปดบังบางสวน
4. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมที่เราทำ
ทั้งรวมคิด รวมทำ รวมแกไขและรวมรับผิดชอบ
5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบแลวยังตองสรางกระบวนการ
ใหหนวยงานตางๆ มาตรวจสอบไดวาการทำงานของเราโปรงใสจริง
6. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
คุมเงิน คุมเวลา คุมแรงงาน
5

ดูเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 และ
http://leadership.50g.com/ggovern.html
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
YYY

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 34 กำหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาทีสอดคล
่
องกับความตองการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคำนึงถึง
ความเปนอิสระ และความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดำเนินการจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงานเพื่อนำไปสูการกำหนดนโยบายของ สถาบัน
อุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัตระเบี
ิ ยบบริหารราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา ไวดังตอไปนี้
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน 12 ตัวบงชี้ ดังนี้
Y 1.

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ
มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
ตัวบงชี้
1.1 บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกต
ใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับ
สากล
1.2 บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของตนเอง
อยางถูกตองเหมาะสม
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2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษาอยาง

มีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความหลากหลายและ
ความเปนอิสระทางวิชาการ
ตัวบงชี้
(1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุนสอดคลอง
กับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยาง
มีอิสระทางวิชาการ
(2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีมี่ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธกี ารตางๆ อยางเหมาะสม
และคุมคาคุมทุน
(3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
การดำเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสาน
ความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู
ตัวบงชี้
(1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการที่
หลากหลาย ของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียน
เปนสำคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน
และใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
(2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรูและ
ทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของ
ประเภทสถาบัน มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
(3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตาม
ระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
(4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสราง
ความรูค วามเขาใจ และความภาคภูมใจ
ิ ในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสม

หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา

47

เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตาม
 แนวทาง/หลักการ อันนำไปสูสั งคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้
3.1 มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น และ
เทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู
3.2 มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง อันนำไปสูสังคม
แหงการเรียนรู

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549
นายจาตุรนต ฉายแสง
(นายจาตุรนต ฉายแสง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ภาคผนวก 3
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
YYY
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องคประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ
จำนวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดำเนินงาน
และมีการกำหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด

องคประกอบที่ 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

2.13

การเรียนการสอน
จำนวน 13 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ
สัดสวนของอาจารยประจำทีมี่ วุฒปริ
ิ ญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจำ
สัดสวนของอาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย
มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
มี ระบบ และ กลไก สนั บ สนุ น ให อาจารย ประจำ ทำการ วิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาการ เรี ย น การ สอน
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติหรือนานาชาติ
รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ที่ทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)

องคประกอบที่ 3

กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มี การ ส ง เสริ ม กิ จ กรรม นั ก ศึ ก ษา ที ่ ครบถ ว น และ สอดคล อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ ของบั ณ ฑิ ต
ที่พึงประสงค
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องคประกอบที่ 4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

การวิจัย
จำนวน 5 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจำนวนอาจารย
ประจำ
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา หรือนำไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจำนวนอาจารย
ประจำ
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed Journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจำ
(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)

องคประกอบที่ 5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

การบริการวิชาการแกสังคม
จำนวน 5 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
รอยละของอาจารยประจำที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจำ
รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจำ
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
จำนวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพทีได
่ รบั การยอมรับในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
(จำนวนศูนยเครือขาย)
(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)

องคประกอบที่ 6

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
6.1 มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6.2 มีผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)
6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)
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องคประกอบที่ 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

การบริหารและการจัดการ
จำนวน 9 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันได
ในระดับสากล
ภาวะผูนำของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย
ระดับความสำเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษา
รอยละของอาจารยประจำที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ระดับความสำเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล

องคประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ
จำนวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน

องคประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาคผนวก 4
แบบฟอรมการเขียนโครงการ
แบบฟอรมการเขียนรายงานสรุปผล
YYY
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Y

แบบฟอรมการเขียนโครงการ
ตัวอยางหัวขอการเขียนโครงการหรือกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Y

ชื่อสถาบันการศึกษา
ชื่อโครงการหรือกิจกรรม
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของโครงการหรือกิจกรรม
รูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินการ (ระบุวันเดือนป)
สถานที่ดำเนินการ
ผูเขารวมโครงการ
งบประมาณ ทั้งคาใชจายและมูลคา หนวยงานที่สนับสนุนงบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
วิธีดำเนินการโครงการ
วิธีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งงบประมาณการใชจาย
กำหนดตัวบงชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม และเกณฑการประเมิน
ชื่อและตำแหนงผูเสนอโครงการ
ชื่อและตำแหนงผูอนุมัติโครงการ
วันเดือนปที่อนุมัติโครงการ
การตรวจสอบโดยสภานิสิตนักศึกษา

แบบฟอรมการเขียนรายงานสรุปผล
ตัวอยางหัวขอการเขียนรายงานสรุปผลโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อสถาบันการศึกษา
ชื่อโครงการ (รหัสโครงการ (ถามี))
วิธีการประเมินผลโครงการ
ผลการดำเนินการโครงการ (ภาพรวม)
งบประมาณเบิกจายจริง (เปรียบเทียบแผน/รายจายจริง)
ผลสัมฤทธิ์ตาม KPI (เปรียบเทียบเปาหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ กับผลที่เกิดขึ้น)
บรรลุ/ไมบรรลุเปาหมาย
ปญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการ
แนวทางแกไขปญหา
ขอเสนอแนะ (หากมีการดำเนินการโครงการลักษณะนี้ตอไป)
ภาพกิจกรรม
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คณะอนุกรรมการพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร
รองศาสตราจารยสมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย
ผูชวยศาสตราจารยจินดา งามสุทธิ
ผูอำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ กิตติชัย วัฒนานิกร
ศาสตราจารยสุวิมล วองวาณิช
ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ อัครประถมพงศ
ผูชวยศาสตราจารยปรานี พรรณวิเชียร
(นางวราภรณ สีหนาท)
เจาหนาที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(นางอรสา ภาววิมล)
เจาหนาที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย)
เจาหนาที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(นางสาวนพรัตน ประสาทเขตการณ)

คณะอนุกรรมการดำเนินการฝกอบรมเพือ่ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ศาสตราจารยชัย จาตุรพิทักษกุล
ผูชวยศาสตราจารยจินดา งามสุทธิ
ผูอำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ กิตติชัย วัฒนานิกร
รองศาสตราจารยศรีสมรัก อินทุจันทรยง
นายชูศักดิ์ เตชะวิเศษ
(นางวราภรณ สีหนาท)
เจาหนาที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(นางอรสา ภาววิมล)
เจาหนาที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
เจาหนาที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(นางสาวนพรัตน ประสาทเขตการณ)

