
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
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ส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ
พำนชิ เหล่ำศิริรัตน์
กรรมกำร



มำตรฐำนที่ ๕ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

(๕.๑) สถำบันอุดมศึกษำมีหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน
แบบบูรณำกำรเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติและ
ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของประเทศ ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถำนประกอบกำร ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน

(๕.๒) สถำบันอุดมศึกษำมีกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
สถำบันอุดมศึกษำ ตลอดจนมีกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรและทรัพยำกรกำรเรียนรู้
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ค ำนึงถึง ควำมหลำกหลำยและควำมเป็นอิสระทำง
วิชำกำร มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้

(๕.๓) สถำบันอุดมศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน 
และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับหลักสูตร คณะ และสถำบันที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล มีกำรก ำกับให้กำรจัดกำรศึกษำและกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจเป็นไป
ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
และมำตรฐำนอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด



•แนวทำงปฏิบัติ 
ได้ใช้หลักกำรที่
ส ำคัญๆ จำก 
EdPex



แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ

๕.๑ สถำบันอุดมศึกษำพึงก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และแผนกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้ำงควำม
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกำสเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต/
กำรพัฒนำผู้เรียน ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร และด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
ควำมเป็นไทย โดยมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญ และมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำร
วำงแผนเชิงกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน กำรประกันคุณภำพ และกำรประเมินผลลัพธ์เพ่ือให้มั่นใจว่ำผล
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด

1.1 ก. (1)  2.1 ก. ข. 2.2 ก.



๕.๒ สถำบันอุดมศึกษำพึงถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ ทั้ง
ระยะสั้น ระยะยำว แก่บุคลำกร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมทั้งจัดสรรบุคลำกร ทรัพยำกร 
งบประมำณ และกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมพันธกิจ มีกำรปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนให้มีผลลัพธ์ที่โดดเด่น

1.1 ข 5.1 6.1 ข

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



๕.๓ สถำบันอุดมศึกษำมีกระบวนกำรรับฟังและสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อค้นหำ
ควำมต้องกำรและข้อก ำหนดด้ำนหลักสูตรและกำรบริกำรวิชำกำร รวมถึงค้นหำโอกำสในกำรสร้ำง
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม โดยน ำมำผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และอัตลักษณ์ของสถำบัน เพื่อสำมำรถน ำไปพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนออกแบบกำร
เรียนรู้ กำรบริกำรวิชำกำรและกำรสร้ำงผลงำนวิจัยและนวัตกรรม แบบบูรณำกำรที่สอดรับกับควำม
ต้องกำรของสังคมในกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

3.1 3.2 6.1 6.2

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



๕.๔ สถำบันอุดมศึกษำพึงมีระบบพัฒนำและบริหำรบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถสร้ำง
บรรยำกำศกำรมีส่วนร่วมและบรรยำกำศของกำรท ำงำนที่เกื้อหนุนกำรน ำศักยภำพของบุคลำกรมำ
ใช้อย่ำงเต็มที่ ท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันและทุ่มเทกับเป้ำหมำยขององค์กร มีควำมมั่นคงในอำชีพ 
สถำบันอุดมศึกษำพึงมีระบบบริหำรขีดควำมสำมำรถและบริหำรอัตรำก ำลัง เพ่ือน ำศักยภำพของ
บุคลำกรมำใช้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ท ำให้กำรท ำงำนของสถำบันอุดมศึกษำประสบควำมส ำเร็จ มี
ผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย

5.1 5.2

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



๕.๕ สถำบันกำรศึกษำพึงก ำหนดแนวทำงหรือวิธีกำรที่สะท้อนถึงกำรส่งเสริมให้เกิดธรรมำภิบำล 
รวมทั้งส่งเสริมกำรก ำกับดูแลอย่ำงมีควำมรับผิดชอบในประเด็นส ำคัญได้แก่ ภำระรับผิดชอบในกำร
กระท ำของผู้บริหำร ภำระรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรกำรสรรหำ
กรรมกำรในระดับต่ำง ๆ ของสถำบัน รวมถึงกรรมกำรสภำสถำบัน และนโยบำยในเรื่องกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำรของคณะกรรมกำรสรรหำต ำแหน่งผู้น ำระดับสูงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นระบบ
1.1 ก 1.2 ก ข

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



๕.๖ สถำบันอุดมศึกษำพึงส่งเสริมให้น ำเทคโนโลยีใหม่ๆมำใช้ในกำรด ำเนินงำนให้มีควำมคล่องตัวใน
ทุกพันธกิจ มีกำรจัดระบบรวบรวม วิเครำะห์ และจัดกำรข้อมูลที่เหมำะสมในทุกระดับและทุกส่วน
งำนเพื่อใช้ในกำรวำงแผนด ำเนินงำน กำรวัดวิเครำะห์ผลลัพธ์ ตลอดจนกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรด ำเนินงำน รวมถึงใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของสถำบันอุดมศึกษำ 

2.1 ก ข 4

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



๕.๗ สถำบันอุดมศึกษำพึงใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้มั่นใจว่ำผลลัพธ์กำร
ด ำเนินงำนของสถำบันตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกได้อย่ำงดีเทียบกับ
สถำบันอื่น ๆ ที่มีจุดเน้นอย่ำงเดียวกัน ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงควำมเป็นเลิศทั้งด้ำนบริหำร
จัดกำรหลักสูตรกำรวิจัยและนวัตกรรม กำรบริกำรวิชำกำร และด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็น
ไทย

4.1 ก ข 4.2

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



๕.๘ สถำบันอุดมศึกษำมีระบบประกันคุณภำพที่รับประกันควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
ทั้ง ๕ ด้ำน และเป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และมำตรฐำนเรื่อง
อื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด ตลอดจนมีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพไปทบทวนเพื่อปรับ
แผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับโลกใน
อนำคต สถำบันอุดมศึกษำมีกำรติดตำมรำยงำนผลลัพธ์ รวมทั้งกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนใน
ด้ำนที่ส ำคัญ

7

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



ผลลพัธ์ดา้นการบริหารจดัการท่ีพงึมี

๕.๘.๑ ผลลัพธ์ด้ำนผู้เรียน ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และควำมเป็นไทย และผลลัพธ์ตำมพันธกิจที่ส ำคัญอื่น ๆ ของสถำบัน

๕.๘.๒ ผลลัพธ์ด้ำนระบบปฏิบัติกำร ทั้งด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และผลิตภำพ ซึ่งหมำยถึง
กำรเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีท ำงำน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่ำ

๕.๘.๓ ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร ทั้งด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร ด้ำน
บรรยำกำศกำรท ำงำน ด้ำนควำมผูกพันของบุคลำกร ด้ำนพัฒนำบุคลำกร ฯลฯ

๕.๘.๔ ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแล ทั้งผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำม
ผูกพันกับบุคลำกร ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ด้ำนประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม ฯลฯ



หลักคิดในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผลลัพธ์ผู้เรียน

Input Process Outputs

ปัจจัยป้อน
•ผู้เรียน
•ผู้สอน
•สิ่งสนับสนุน

กระบวนการ
•กำรเรียนกำรสอน
•กำรประเมิน

• ควำมพร้อมของผู้เรียน
• ควำมพร้อมของผู้สอน
• ควำมพร้อมของสิ่ง

สนับสนุน
• ฯลฯ

• คุณภำพผู้สอน
• ควำมทันสมัยของหลักสูตร
• คุณภำพกำรเรียนกำรสอน
• ฯลฯ

•ความคงอยู่ของผู้ เรียน
•ผลงานทางวิชาการ
•ฯลฯ

•ความรู้ความสามารถตาม
หลกัสตูร
•DOE
•ฯลฯ

การบริหารจดัการ

การบริหารจดัการ

การบริหารจดัการ

การบริหารจดัการ



Input Process Outputs
ปัจจัยด้านอาจารย์
•คุณวุฒิ/วิชำกำร
•กำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง
•จรรยำบรรณ

ปัจจัยด้านผู้เรียน
•วิธีกำรคัดเลือก
•วิธีกำรเตรียม/พัฒนำควำม
พร้อม
•กำรพัฒนำระหว่ำงเรียน

•ควำมก้ำวทันวิชำกำรของผู้สอน
•ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต
• ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้
•กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
•สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้
• ควำมพร้อมของผู้เรียน
• ควำมรู้พื้นฐำน/ภำษำ
• ทักษะกำรเรียนรู้/ควำมรับผิดชอบ
• ใฝ่เรียนรู้
• เจตคติที่ดีต่อกำรเรียน

•ควำมคงอยู่ของผู้เรียน
•ผลงำนทำงวิชำกำร
•ควำมคงอยู่ของสถำบัน
• National and 

international Ranking
•ฯลฯ

•ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
เฉพำะศำสตร์ของผู้เรียน
•บุคคลท่ีมีควำมรู้

ควำมสำมำรถ
•บุคคลผู้ร่วมสร้ำงสรรค์

นวัตกรรม
•บุคคลผูท่ี่เป็นพลเมืองท่ี

เข้มแข็ง
•DOE
•ฯลฯ

การบริหารจดัการ

การบริหารจดัการ

การบริหารจดัการ

การบริหารจดัการ

หลักสูตร/การสอน/การ
ประเมิน/สื่อ/สิ่งสนับสนุน
•โครงสร้ำงหลักสตร
•กำรจัดกำรเรียนรู้
•ควำมพร้อมด้ำนส่ือ
•กำรประเมินผู้เรียน

• หลักสูตรตอบสนองควำมต้องกำร
ของประเทศ

• โครงสร้ำงหลักสูตรเชื่อมโยง
ภำคทฤษฎีกับปฏิบัติ มีรำยวิชำท่ี
ทันสมัย

• กำรเรียนรู้เช่ือมโยงกับชีวิตจริง
• กำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย
• มีระบบประเมินท่ีน ำไปสู่กำร

พัฒนำผู้เรียน/ผู้สอน

การบริหารจดัการ
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5.3 5.6 5.7
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