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     บทท่ี 2 
 
 
 
 

1. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดข้ึน ทั้งนี้ เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดทราบสถานภาพที่แทจริง 
อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง การประเมิน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูประเมินและมหาวิทยาลัยที่รับการประเมินจําเปนตองกําหนดบทบาท
หนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553   
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอนสิ้นป
การศึกษาที่จะเร่ิมวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1) เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาไดทันใน
ปการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม 
 2) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษาของแตละ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนดังที่กลาวขางตน จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สามารถแยกไดเปน 4 ข้ันตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ 
PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการ
เสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 P = กิจกรรมขอที่ 1 เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินป
กอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนดวย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบงชี้หรือ
เกณฑการประเมิน จะตองมีการประกาศใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
กอนเร่ิมปการศึกษา เพราะตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน 
 D = กิจกรรมขอที่ 2 ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษาคือ เดือนที่ 1 – 
เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป) 
 C = กิจกรรมขอที่ 3 – 8 ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับสาขาวิชา คณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
และมหาวิทยาลัย ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป 
 A = กิจกรรมขอที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริหารของมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทําแผนปฏิบัติการประจําปและ
เสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 
 สําหรับกิจกรรมขอที่ 10 ในตารางดังกลาวเปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการตามกฎหมาย เพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อการสงเสริมสนับสนุน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเปนสากล 
 
 

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจาํปการศึกษา 2556       12 
 

วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
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1. สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพประจําป
การศึกษาใหมโดยประกาศตัวบงชี้กอนเริ่มตนป
การศึกษาใหมและแจกคูมือการจัดทํา SAR (กรณีที่
มีการเปล่ียนแปลงตัวบงช้ี วิธีการและกําหนดการ
ประเมินคุณภาพภายในประจําป) 

 
                

2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่ได
ประกาศใชบนระบบ CHE QA Online (มีทีมงานให
คําปรึกษากับบุคลากร และหรือหนวยงาน และหรือ
ภาควิชาในรอบเวลาเก็บขอมูล พรอมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินการตามความเหมาะสม) 

                 

3. ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาจัดทํา SARและ
เตรียมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และแตงตั้งกรรมการประเมินระดับ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

                 

4. ประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา                  
5. คณะนําผลการประเมินระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทามาจัดทํา SAR บนระบบ CHE 
QA Online และเตรียมการประเมินระดับคณะวิชา
หรือหนวยงานเทียบเทา และแตงตั้งกรรมการ
ประเมินระดับคณะวิชาและหนวยงานเทียบเทา 

                 

6. ประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
บนระบบ CHE QA Online 

                 

7. สถาบันนําผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทามาจัดทํา SAR บนระบบ CHE 
QA Online และเตรียมการประเมินระดับสถาบัน
และแตงตั้งกรรมการประเมินระดับสถาบัน 

                 

8. ประเมนิระดับสถาบันบนระบบ CHE QA Online และ
นําผลการประเมนิเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผน
พัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป 

                 

9. ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มา
วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ/
แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือ
จัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางป 

                 

10. สงรายงานประจํา ปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน (ประกอบดวย SAR และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหรือหนวยงาน
เที ยบ เ ท า แล ะร ะดั บสถา บัน )ให สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบ CHE QA 
Online และหนวยงานตนสังกัด (ภายใน 120 วัน
นับจากส้ินปการศึกษา) 

                 

 

ปงบประมาณ(ต.ค.-ก.ย.) ปงบประมาณถัดไป 

ปการศึกษา (มิ.ย.-พ.ค.) 

พ.ย.-มิ.ย.) 
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2. ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2.1 การเตรียมการของมหาวิทยาลัยกอนการตรวจเย่ียมของผูประเมิน 
  2.1.1 การเตรียมรายงานประจําป 
   ก. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online)ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพื่อใชประโยชนในเชิงนโยบายและการสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน(common data set) และ
เอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e - SAR) รวมทั้งเปดเผย
ตอสาธารณะเพื่อการคุมครองผูบริโภค โดยมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยทุกแหงในสังกัด ใชฐานขอมูลดังกลาวใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดสงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอสาธารณชนตามกฎหมาย 
   ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 
   1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่นําเสนอใน
รายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง 
   2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือจัดเอกสารใหอยูใน
ที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใดหนวยงานไหน ชื่อหรือ
หมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหองทํางานของคณะผู
ประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยมกวาแนวทาง
แรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว  
ปจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอางอิงที่เก่ียวของกับตัวบงชี้แตละตัวและองคประกอบคุณภาพแตละองคประกอบ
สามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไวบนระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE 
QA Online) ซึ่งทําใหการจัดเก็บเปนระบบและงายตอการคนหาของคณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระ
เร่ืองการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของมหาวิทยาลัย 
  2.1.2 การเตรียมบุคลากร 
   ก. การเตรียมบุคลากรในมหาวิทยาลัย ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
   1) ทําความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิการประเมินคุณภาพ
คืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 
   2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ โดยยึดหลักวา
ตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 
   3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสรางความกระจางในการ
ดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร 
   4) เนนยํ้าใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคนที่ตอง
รวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 
   ข. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลากร จํานวน 
1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบคุคลหรือหนวยงานทีเ่ก่ียวของทั้งนี้ ผูประสานงานควร
เตรียมตัวดังนี้ 
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   1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด 
   2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถใหขอมูลตอผู
ประเมิน รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม
สามารถตอบได 
   3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาใหขอมูลอยาง
ครบถวน 
   4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวา
จะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกําหนด 
   5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถประสานงานแกไขได
ทันท ี
  2.1.3 การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน 
   ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน 
   1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมากโดยเปนหองที่
ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 
   2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเคร่ืองเขียนในหองทํา งานและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ใหคณะผู
ประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 
   3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง 
   4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
   5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอ่ืนใดเพิ่มเติม 

   ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปนการเฉพาะให
เหมาะสมกับการใชงาน 

  2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
   ก. มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้งและจัดสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน เปนดังนี้ : 
   1) คณะกรรมการประเมินระดับสาขาวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
   - มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของสาขาวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
   - เปนผูประเมินจากภายนอกสาขาวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร         
ผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกสาขาวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาเปนผูที่
มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอสาขาวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมิน
จากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่
มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 
   - ประธานคณะกรรมการประเมินฯเปนผูประเมินจากภายในหรือภายนอกสาขาวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทาก็ได โดยตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ 
สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 
   2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
   - มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
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   - เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถ
ใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 
   - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได ใน
กรณีที่เปนผูประเมินภายในมหาวิทยาลัยตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานตองเปนผูที่ข้ึนบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
   3) คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
   - มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของมหาวิทยาลัย 
   - เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 
   - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ข้ึนบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
   ข. มหาวิทยาลัยแจงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบวาคณะกรรมการประเมินฯ จะตองทํา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทาและระดับมหาวิทยาลัย ผานทางระบบ CHE QA 
Online พรอมทั้งจัดสง username และ password ใหคณะกรรมการประเมินฯ ทุกทานและทุกระดับทราบเพื่อเขาไป
ศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนากอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห โดยในสวนของผูทําหนาที่
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะตองแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสงรหัสประจําตัว (ID code)  ใหดวย เพื่อใหประธานฯ ทําหนาที่ตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกตองของขอมูลพื้นฐาน (common data set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินฯ เขาสูระบบ นอกจากนั้น ใหมหาวิทยาลัยแจงรายชื่อผูทําหนาที่ประสานงานระหวาง
มหาวิทยาลัย  คณะหรือหนวยงานเทียบเทากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอรโทรศัพทและ e-mail address 
สําหรับติดตอ 
   ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อรวมเตรียม
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาท ิการจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม การใหขอมูลที่คณะกรรมการ 
ประเมินฯ ตองการเพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ เปนตน 
  2.2 การดําเนินการของมหาวิทยาลัยระหวางการตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินคุณภาพ 
   1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชีแ้จงวัตถุประสงค
และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
   2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับการนําเยี่ยม
ชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
   3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับบุคคล
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายในตลอดจน
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
   4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงานสวน
หนึ่งอยูอํานวยความสะดวก 
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   5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ 
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 
  2.3 การดําเนินการของมหาวิทยาลัยภายหลังการประเมินคุณภาพ 
   1) ผูบริหารระดับสาขาวิชา คณะหรือหนวยงานเทียบเทา และระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ผูเก่ียวของ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดที่ควรปรับปรุง 
และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ กําหนดเวลาเร่ิมตนจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม 
งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบ
ผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
   2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยชื่นชม
ผลสําเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 
   3) สาขาวิชา คณะหรือหนวยงานเทียบเทา และมหาวิทยาลัยควรใหขอมูลยอนกลับแก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป 
 
3. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ.2556 – 2559) 
 เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานรวมกันของมหาวิทยาลัย ในการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยพัฒนาไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการที่คลองตัว 
และมีอัตลักษณสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแกสังคมยิ่ง 
และสามารถแขงขันในระดับนานาชาติได สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงใหความเห็นชอบนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2556 – 2559 ) ในการประชุมคร้ังที่ 8(8)/2555 วันที่ 11 ธันวาคม 2555  ดังนี ้ 

1) เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่โดดเดน 
เปนอัตลักษณของตนเอง โดยเนนคุณภาพ (The Quality of Education) และการสรางความเขมแข็งเพื่อความเปน
เลิศทางวิชาการดวยองคความรูที่กาวหนาและไดมาตรฐาน   

2) บัณฑิตเปนพลเมืองดีที่ทันสมัย มีคุณธรรมกํากับความรู เพียบพรอมดวยสติปญญาและจริยธรรม เปนผูใฝรู   
มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม  

3) เรงรัดการพัฒนาหลักสูตรใหม ในลักษณะบูรณาการศาสตร บนพื้นฐานความเชีย่วชาญเฉพาะดานและ 
ความคิดสรางสรรค เพื่อตอบสนองความตองการตลาดแรงงานที่เฉพาะเจาะจง (Niche Market) และการสราง
ความเขมแข็งเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการของหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงแลว เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  และสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน  

4) กระบวนการจัดการเรียนรู  ตองบูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสรางความภาคภูมิใจ 
ของคณาจารยมหาวิทยาลยั และความเปนมืออาชีพที่นําไปสูการผลิตเอกสาร ตําราทางวิชาการ ที่มีคุณภาพทั้งเชิงเนื้อหา
และเชิงจริยธรรม การผลิตงานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือกันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทั้งหนวยงานเดียวกัน
และระหวางหนวยงาน รวมทั้งหนวยงานภายนอก การบริการวิชาการที่เปนความรวมมือกันระหวางบุคลากร
หนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาความรอบรูของบุคลากรรุนใหม และสรางสังคมแหงการเรียนรู และการศึกษาตลอดชีวิต  

5) ใชรูปแบบการเรียนรูหลากหลายที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเก้ือกูล สรางสัมพันธภาพกับคูความรวมมือ 
เพื่อสรางประสบการณ ที่สอดคลองกับการปฏิบัติในวิชาชีพจริง ตามแนวทางการเรียนรูจากการทํางาน (Work-
based Learning) และการเรียนรูแบบบูรณาการสูการทํางานจริง (Work Integrated Learning)   

6) เปนมหาวิทยาลัยที่รวมสรางสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยการเชื่อมโยงพื้นฐาน 
ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยเขากับการปฏิบัติทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการ
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วิชาการอยางเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีอันเปนผลมาจากการเรียนรูของนักศึกษา และ
บุคคลทั่วไปตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ  

7) บริหารจัดการภายใตปรัชญาการมีความสามารถในการสรางความเขมแข็งของการอยูรอดอยาง 
ย่ังยืน (Survivability) และธรรมาภิบาล  มีการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร ใชกระบวนการบริหาร
จัดการคุณภาพตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) เพ่ือผลักดันกระบวนการทํางานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ใหเชื่อมโยงกันเปนระบบ โดยใหการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  

8) ใชแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2557-2560 เปนแกนหลักในการดําเนินงานทั่วทั้ง 
มหาวิทยาลัยเพื่อมุงสูทิศทางเดียวกันในรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลายตามความเหมาะสมของ
หนวยงาน โดยมีสํานักบริหาร กลยุทธเปนกลไกขับเคลื่อนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ   

9) ใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ คุมคา และยั่งยืน และใชระบบการบริหารทุนมนุษยที่มุงผลสัมฤทธิ์ของ 
การปฏิบัติงาน (Performance Enhancement of Human Capital Management System) และนํา
ระบบสมรรถนะ (Competency-based Management) มาเปนฐานในการบริหารงานบุคคล  

10) บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตหลักการบริหารกิจการที่ดีและมีการ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง  

 
กลุมสถาบันอุดมศึกษา 
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อัตลักษณ 

 วิสัยทัศนของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2560 กําหนดวา “เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งที่มีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันได จัดการศึกษาตาม
ความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความเขมแข็งของทองถิ่น 
และไดรับการยอมรับระดับชาติ” 

 
 


