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เนื้อหาการบรรยาย (60 นาที)

• ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

• ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบที ่2 จาก สมศ.

• มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิ ปการศึกษา2550

• การกําหนดตัวบงชี้ดานภารกิจหลักของหนวยงาน 

• การจัดเตรียมเอกสาร บุคลากร และดําเนนิการหลังประเมนิ

แบงกลุมเลา good practice/นําเสนอ (90 นาที)

ทบทวนกิจกรรม (30 นาที)



• ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับการประกนัคุณภาพฯ

คําทีม่ักไดยินบอยครั้ง....
• คุณภาพ
• มาตรฐาน 
• คุณภาพการศึกษา
• การประกันคุณภาพ
• ระบบการประกันคุณภาพ



• ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับการประกนัคุณภาพฯ

คุณภาพ น. หมายถึง ลกัษณะความดี
ลกัษณะประจําตัวบุคคลหรือสิ่งของ

ลกัษณะ หมายถึง เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งใหเห็น
วาแตกตางกบัอีกสิ่งหนึ่ง

เชน คุณคิดวามือถอืยี่หอไหน..มีคณุภาพทีสุ่ด?

เชน ชายตองสงสยัคนนั้นมลีักษณะอยางไร?



สรปุไดวา
คุณภาพ..เปนคําที่ตองการใหแสดง หรือบงบอกถงึ       
ความแตกตางที่ตองการนํามาเปรียบเทยีบ

• ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับการประกนัคุณภาพฯ

กรณีมหาวทิยาลัย ก็ใชคุณภาพบงบอกถงึความแตกตาง
เมือ่ไดมาเปรียบเทยีบ กับ “มาตรฐาน” ทีก่าํหนดไว 
อาทิ      
• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
• เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศึกษา ของ สกอ.
• ตัวบงชี้และระดับมาตรฐาน ทีก่ําหนดโดย สมศ.
เปนตน 

(เชนเดียวกบัการจะซื้อคอมพวิเตอร ก็ตองมีสเปก ความตองการ)



• ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับการประกนัคุณภาพฯ

พรบ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542
กําหนดไวในมาตรา 4 ดังนี้

มาตรฐาน คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิด
ในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการ
เทียบเคียงสําหรับการสิ่งเสริมและกํากับดูแล 
ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ
การศึกษา



• ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับการประกนัคุณภาพฯ

พรบ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542
กําหนดไวในมาตรา 4 อีกคําหนึ่ง คือ

คุณภาพการศกึษา ซึ่งมีความหมายวา ความสําเร็จ
ของสถาบันการศึกษาในการจัดหาบรรดาสิ่งแวดลอม
ทั้งปวงดานการศึกษาที่อํานวยใหนักเรียนนักศึกษา
สามารถบรรลุเปาหมายดานการเรียนของตนไดอยาง
มีประสิทธิผล โดยอยูภายใตกรอบมาตรฐานที่
ยอมรับได



• ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับการประกนัคุณภาพฯ

ถาหากจะกลาวใหเปนภาพที่เขาใจไดงาย 
ก็คอื คุณภาพการศึกษา ก็คือ “หนาตา”
ที่เราประกาศวา ใหมีลกัษณะเชนใด

แตตอง...
- ไมนอยกวา สกอ. , สมศ. กําหนด
- เพิ่ม “รูปลกัษณ” , “เครื่องหมายการคา”



• ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับการประกนัคุณภาพฯ

การประกันคณุภาพ หมายถึง

“ระบบบริหารจดัการที่กาํกบักระบวนการ
ดําเนินงาน (การผลติ การบริการ) เพื่อให
เกิดความมั่นใจและรบัรองไดวาผลและ/
หรอืผลลพัธจากการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายและจดุประสงคที่กาํหนดไว”



• ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับการประกนัคุณภาพฯ

ระบบประกนัคณุภาพ หรอื 
ระบบการประกันคณุภาพ คือ

“ประกนั” “รบัรอง” “สัญญา” ไดวา
ผลผลติ ผลลัพธ ผลิตภัณฑ หรอืการ
บริการที่ไดรับการประกันคุณภาพตาม
ระบบการประกันคุณภาพนั้น จะเปนไป
ตามที่.(.).ได ประกาศ ไว อยางแนนอน



• ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับการประกนัคุณภาพฯ

IQA การประกันคณุภาพภายใน 
หมายถึง

“การประเมนิผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นเอง หรอืโดยหนวยงานตน
สังกัดที่มีหนาที่ในการกํากับดูแล
สถานศึกษานั้น”



• ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับการประกนัคุณภาพฯ

EQA การประเมินคณุภาพภายนอก 
หมายถึง

“การประเมนิผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายนอก โดย สมศ.”



• ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับการประกนัคุณภาพฯ

การประกัน    

คุณภาพภายใน

การติดตามผล

การประเมิน           

คุณภาพภายนอก

ขอมูลปอนกลบั

ขอมูลปอนกลับ
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ตรวจเยี่ยม

ความสัมพนัธระหวาง IQA กับ EQA



เนือ้หาการบรรยายหัวขอ :
ความเขาใจเบือ้งตนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพฯ

สวนหนึง่สรุปมาจากหนงัสอื ชือ่

“ทศวรรษหนา มหาวทิยาลัยไทย 
กรณีมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

: การอุดมศึกษาปริทัศน 10”

ผูแตง : ศาสตราจารย นายแพทยอดุลย วิริยเวชกลุ

http://gotoknow.org/file/uackku/PresidentSarakamB1.jpg


มมส. : รปูลักษณใดในทศวรรษหนา ?

ประโยค หนา 89 : ศ.นพ.อดุลย วิริยเวชกุล ราชบัณฑติ

...ผูเขียนไดกลาวเกี่ยวกับรูปลกัษณใน
ทศวรรษหนาของมหาวิทยาลัยมาแลวหลาย
ครั้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จําเปนตอง
“ผันตัวเอง” “ปรับเปลี่ยนตัวเอง” ใหเปน
มหาวิทยาลัยเรียนรู ในอนัดับแรก และ
มหาวิทยาลัยนวตกรรม ในอนัดับตอไป       
ใหจงได...

http://gotoknow.org/file/uackku/PresidentSarakamB1.jpg


มมส. : รูปลักษณใดในทศวรรษหนา? สื่อดวยภาพ

สื่อเปนภาพโดย : กัมปนาท อาชา
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รวมมือ รวมใจ ชวยเหลือ มีเอกภาพ สามัคคี สมานฉันท



• ผลการประเมินคณุภาพภายนอก รอบที่ 2 จาก สมศ.

เมื่อ 26 - 28 กันยายน 2549
ระดับสถาบัน จําแนกรายมาตรฐาน

ม.1 คุณภาพบัณฑิต 4.12
ม.2 งานวิจัย 3.30
ม.3 บริการวิชาการ 4.75
ม.4 ทํานุบํารุงศิลปะฯ 5.00
ม.5 การพัฒนาสถาบันฯ 4.64
ม.6 หลักสูตรและการเรียนฯ 3.89
ม.7 การประกันคุณภาพ 5.00

เฉลี่ย 4.39
ผลการตัดสิน รับรองคุณภาพ



• มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิ ปการศึกษา 2550

คูมือการประกันคุณภาพภายใน  
ปการศึกษา 2550
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สําหรับหนวยงานสนับสนุนฯ



• มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิ ปการศึกษา 2550

หลักในการจัดทําคูมือฯหนวยสนับสนุนฯ

1. มาตรฐาน ตัวบงชี้ สอดคลองกับแนวทางการ
ประกันคุณภาพภายในของ มมส. และ                 
ตนสังกัด คือ สกอ.

2. และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. พิจารณาจาก เอกสาร...

- คูมือประกันคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา  
ปการศึกษา 2550
- คูมือประกันคุณภาพภายใน สําหรับหนวยงาน
สนับสนุนฯ ปการศึกษา 2550 (เลมเดิม)



• มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิ ปการศึกษา 2550

มาตรฐานและตัวบงชี้

ม.1 ปรัชญาฯและแผนฯ 2ตัว (บังคับ2)
ม.2 ภารกจิหลักหนวยงาน ...?...
ม.3 การวิจัย 7ตัว (เลือก7)
ม.4 การบริการวิชาการฯ 8ตัว (เลือก8)
ม.5 การทํานุบํารุงศิลปะฯ 4ตัว (เลือก4)
ม.6 การบริหารและจัดการ 13ตัว (บังคับ10เลือก3)
ม.7 การเงินและงบประมาณ 4ตัว (บังคับ4)
ม.8 ระบบกลไกการประกัน 3ตัว (บังคับ3)

รวมเปน 41 ตัวบงชี้ (บังคับ 19, เลือก 22)



• มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิ ปการศึกษา 2550

มาตรฐานและตัวบงชี้

ตัวบงชี้บังคับ : เปนภารกิจการดําเนินงานของ      
ทุกหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่จําเปน     
พึงมี หรือพึงดําเนินการ เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ตัวบงชี้เลือก : เปนจุดเนนของแตละภารกิจ
หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเลือกรับ
การประเมินตามความสอดคลอง เหมาะสมกับ    
การดําเนินงานจริง



• มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิ ปการศึกษา 2550

ตัวอยางตัวบงชี้บังคับ

- รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการ
ปฏบิัติงานที่กําหนด

- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทกัษะ
ในวิชาชพี ทัง้ในและตางประเทศ

- รอยละของเงินเดอืนบคุลากรทกุประเภทตอ
งบดําเนนิการ

- มกีารใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกนั
- รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ
- มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ทีเ่ปนสวน
หนึง่ของกระบวนการบริหารและจัดการ



• มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิ ปการศึกษา 2550

ตัวอยางตัวบงชี้เลือก

- เงนิสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกหนวยงานตอจํานวนบุคลากร

- คาใชจายและมลูคาของหนวยงานในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพในนามหนวยงาน

- มีผลงาน/ชิน้งานการพัฒนาองคความรูและสราง
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

- ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
เขามามสีวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน

- ระดับความพึงพอใจของผูบริการที่ไดรับจากการบริการ 
- ระดับความสําเร็จในการลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน



• มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิ ปการศึกษา 2550

เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน รายตัวบงชี้
 แยกเปน 2 มิติ 

 มิติที่ 1 ดานกระบวนการ (4 ระดับ)
P
P+D
P+D+C
P+D+C+A

มิติที่ 2 ดานผลสมัฤทธิ์ (3 ชวง)
ผลสมัฤทธิ์ขั้นต่ํา
ผลสมัฤทธิ์ขั้นกลาง
ผลสมัฤทธิ์ขั้นสูง  



ตัวอยางเกณฑ

(1) มนีโยบาย/แผน/แนวปฏิบัตใินการพัฒนาบุคลากร

(2) ม ี(1) + มีการดาํเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการตามนโยบาย/แผน

(3) ม ี(2) + มีการตดิตาม/ ทบทวน/ประเมนิผลการดําเนินงาน

(4) ม ี(3) + มีการแกไขปรับปรุงการดาํเนินงาน

(1) บุคลากรไดรับการพัฒนาฯ รอยละ 1-54

(2) บุคลากรไดรับการพัฒนาฯ รอยละ 50-75

(3) บุคลากรไดรับการพัฒนาฯ มากกวารอยละ 75

มิติที่ 1

มิติที่ 2

• มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิ ปการศึกษา 2550



• การกําหนดตัวบงชี้ดานภารกิจหลักของหนวยงาน

ความหมายตวับงชี้ อาทิ

อุทุมพร จามรมาน. 2545 : ตัวชี้ประเด็นยอยในสิ่งที่จะประกัน เชน ชี้อะไรของ
หลักสูตร ชี้อะไรของสื่อการสอน ฯลฯ การกําหนดตัวบงชี้ ผูกําหนดตองระบุใหไดวา
จะชี้อะไร โดยทั่วไปนิยมชี้ดังนี้ ไดแก ระบบ กลไก ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
คุณภาพ กระบวนการ ปญหา จุดเดน และจุดดอย 

ดํารง ทวีแสงสกุลไทย. 2545 : ตัวเลขที่บงบอกสภานะดานคุณภาพ และระดับ
คุณภาพ ซึ่งควรพัฒนาบนหลักวิชาการการประกันคุณภาพ โดยการจับประเด็นสิ่งที่
ตองการวัด แลวจึงสรางตัวบงชี้

กลาวโดยสรุป : ตัวบงชี้ หมายถึง แนวทางการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ตัวบงชี้เชิงคณุภาพ และ 2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณ



• การกําหนดตัวบงชี้ดานภารกิจหลักของหนวยงาน

ตัวอยางตัวบงชี้เชิงคุณภาพ
- ความสําเร็จในการใหบริการดูแลรักษา/ซอมบํารุง 
/ติดตั้งเครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณ ใหกับ
หนวยงานในความรับผิดชอบ
- ความสําเร็จในการใหบริการดูแลรักษา/ซอมบํารุง 
/ติดตั้งเครือ่งรับโทรศัพทและระบบโทรศัพทใหกับ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย

ตัวอยางตัวบงชี้เชิงปริมาณ
- จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการสนบัสนุน
การเรยีนการสอนตอจํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเทา
- รอยละของจุดเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร
หลักตอจํานวนอาคารเรยีนของมหาวิทยาลัย



ผูหญิงที่ผมพึงประสงค คือ “หนาตาสวย”

แลวผมดูอะไรบางถงึวาสวย?”

- องศาความชันของสนัจมูก
- จํานวนสิวบนใบหนา
- ระยะหางระหวางหัวคิ้ว
- ความเขมของตาดํา
- ความสมมาตรของใบหนา
- จํานวนครั้งของการกระพรบิ 
ตาตอนาที

- สัดสวนของพืน้ที่ของ
หนาผากตอจํานวนพื้นทีข่อง 
ใบหนาทั้งหมด

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://kitty.in.th/files/89/aki_face.jpg&imgrefurl=http://kitty.in.th/index.php%3Froom%3Darticle%26id%3D89&h=877&w=640&sz=111&hl=th&start=38&um=1&tbnid=5CHm04kjjskGGM:&tbnh=146&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dface%2Bhow%26start%3D21%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Circle-question-red.svg/600px-Circle-question-red.svg.png&imgrefurl=http://sk.wikipedia.org/wiki/Obr%25C3%25A1zok:Circle-question-red.svg&h=600&w=600&sz=66&hl=th&start=4&um=1&tbnid=OHVUaJvr0IYkcM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dquestion%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth


เปนหนวยงานกลางของการพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร    
เพื่อการบริการ บริหารจัดการรวมทั้ง
สงเสรมิใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวย
ตนเอง ในระบบเครือขายคอมพิวเตอร    
อันจะนําไปสูการเปน E-University

ที่มา : http://www.cc.msu.ac.th

ปณิธาน



1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสือ่สาร
ของมหาวิทยาลัย

2. ใหบริการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียน
การสอนและการวิจยั

3. ใหบริการวิชาการคอมพิวเตอรแกนิสิต 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และชุมชน

ที่มา : http://www.cc.msu.ac.th

วัตถุประสงค



• การจัดเตรียมเอกสาร บุคลากร และดําเนนิการหลังประเมนิ

การเตรียมเอกสารอางอิง

สรุปจาก : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา. 2550. หนา 144-146

1. เอกสารอางอิง ควรเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับ SAR
2. มีระบบการกําหนดชื่อหมายเลขเอกสาร เชน 2.4.3, 4.1.1
3. ชื่อ-สาระในเอกสารตรงตามที่ระบุใน SAR
4. ถาเปนสวนหนึ่งของเอกสารชดุใหญ ควรระบตุํานิ
5. แผนปลิวหรอืแผนพับ ควรเย็บเปนเลมหรือใสแฟม
6. เตรยีมคอมพิวเตอรและตอเชื่อมเครือขาย
7. แนวทางการนําเสนอเอกสาร

- อยูตามปกติ (จากผูใด? ที่ไหน? เลขใด?)
- รวมไวในที่เดียวกัน



การเตรียมบุคลากรทกุระดับ

สรุปจาก : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา. 2550. หนา 144-146

1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน

2. เนนย้ําบคุลากรในความรวมมือ เชน ตอบคําถาม, สัมภาษณ

3. เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น

4. เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกนัคุณภาพ คือ 
ภารกิจประจําของทุกคนที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 

• การจัดเตรียมเอกสาร บุคลากร และดําเนนิการหลังประเมนิ



การดําเนนิการหลังการประเมินคุณภาพ

สรุปจาก : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา. 2550. หนา 144-146

1. ผูบริหารและผูที่เกีย่วของ นําผลประเมินเขาสูการประชุมหรือ
สมัมนา จัดทําแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement Plan)
ซึ่งประกอบดวย

- กิจกรรมที่ตองดําเนินการ
- กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสดุ
- งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม
- เปาหมาย
- ผูรบัผิดชอบกิจกรรม

2. จัดกิจกรรมเสริมขวัญกําลังใจ

• การจัดเตรียมเอกสาร บุคลากร และดําเนนิการหลังประเมนิ



แนวปฏิบัติที่ดี Good Practice 

SAR-on-Blog
บน GotoKnow.org

ที่มา :http://gotoknow.org/blog/sar-on-blog

ตัวอยาง 
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

วงรอบปการศึกษา 2549



ตัวอยาง SAR on Blog คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร 

Click



ตัวอยาง SAR on Blog คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร 

Click



ตัวอยาง SAR on Blog คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร 



ตัวอยาง SAR on Blog คณะสหเวชศาสตร ม.นเรศวร 



1. แบงกลุม
2. การดําเนินการกลุม

2.1 เลือกคุณอํานวย และคุณลิขิต
2.2 เลา good practice งานตัวเอง 1 เรื่อง    

- ทํายังงัยถึงเปน good?
- อะไรทําให good?
- ถาจะให good กวานี้ตองอัดฉีดอะไรเพิ่ม?

3. กลุมเลือก 1 เลือกมานําเสนอ
4. ประเด็นนําเสนอ

4.1 บรรยากาศภายในกลุม 1 คน
4.2 นําเสนอเรื่องที่กลุมเลือก      

แบงกลุมเลา good practice
(KMเติมเต็มQA)



ตอบคําถามตัวเอง 4 ขอ 

1.สิ่งที่คาดหวงั ?
2.สิ่งที่ไดเกินความคาดหวงั ?
3.สิ่งที่ไดนอยกวาความคาดหวงั ?
4.สิ่งที่จะทาํตอไป ?

AAR (after action review)



ขอบคณุครับ
จบกิจกรรมในวันนี้


