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การประกันคุณ ภาพการศึกษา เป็ น กระบวนการวางแผน และกระบวนการจัด การของผู้รบั ผิดชอบการจัด
การศึกษาทีจ4 ะรับประกันให้สงั คมเชือ4 มันว่
4 า จะพัฒนาให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพทีร4 ะบุไว้ใน
หลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม เนื4องจากผูป้ กครองมีสทิ ธิเรี
> ยกร้องให้สถาบันการศึกษา และหน่ วยงานที4
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จัดการศึกษาให้แก่ผเู้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพมากทีส4 ดุ เพือ4 ให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่างๆ ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจ และความ
ถนัดที4แตกต่างกัน และทีส4 ําคัญคือ ทุกคนมีคุณสมบัตคิ รบถ้ว นตามมาตรฐานคุณภาพทีส4 งั คมต้องการ เป็ นการคุ้มครอง
ผู้ บ ริโ ภค ต่ อ ไปไม่ ว่ า พ่ อ แม่ ผู้ป กครองจะส่ ง บุ ต รหลานเข้า เรีย นในสถาบัน การศึก ษาใด จะมีค วามมัน4 ใจได้ ว่ า
สถาบันการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงเท่าเทียมกัน ไม่จาํ เป็ นต้องวิง4 เต้นหรือฝากบุตรหลานเข้าเรียนใน
สถาบันการศึกษาทีม4 ชี อ4ื เสียง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นระบบทีพ4 ฒ
ั นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาให้ทดั เทียมกัน
คําสําคัญ: ประกันคุณภาพการศึกษา, นิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Abstract
Education quality Assurance is planning and management process that guarantee to the social to
confident that will develop the student learn completely standardizeds the quality that specifies in the course and
straight follow the hope of the social. The family have a proprietary right call for give the educational institution
and an institute where is responsible in the administration studies should be managed the class to a students
with most efficiently that they are omniscient the ability, skill, attitude, and all quality has full the latency of
individual, build the requirement, interest, and different skill. Everybody has the property completely standardizeds
in the quality that the social wants, be consumer protection, next neither parents, a guardian will send a student
attends class in educational which institution will have the confidence and good quality and education have high
standard equally. All of above, Education quality insurance is the system that develop quality and education
standard of the educational institution balance.
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บทนํา
การประกันคุณภาพในสถานศึกษาเป็ นสิง4 ทีส4 าํ คัญและจําเป็ นอย่างยิง4 ในการกําหนดเป็ นมาตรฐาน ในการศึกษา
ทุกระดับการศึกษาย่อมมีการประกันคุณภาพของตัวเองเพือ4 ทีจ4 ะพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
การประกันคุณภาพจะทําให้เราทราบถึงการทํางานทีส4 ามารถตรวจสอบและมีมาตรฐานเดียวกันเพื4อการทีจ4 ะ
ได้มาซึง4 ผลผลิตทางการศึกษาของไทยซึ4งก็คอื เด็กและเยาวชนไทยนัน4 เอง ฉะนัน^ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็ นสิง4 ที4
จําเป็ นและเกีย4 วข้องกับนักศึกษาโดยตรง และทีส4 าํ คัญการประกันคุณภาพการศึกษายังเป็ นมาตรฐานทีเ4 ป็ นสากลซึง4 จะส่งผล
ในการพัฒนาประเทศทีก4 าํ ลังจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมันคง
4 เพือ4 ผลผลิตของการศึกษาไทยทีจ4 ะมีคณ
ุ ภาพต่อไป
นับตัง^ แต่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง ได้รบั การยกฐานะขึน^ เป็ นวิทยาลัย
สงฆ์ ตัง^ แต่วนั ที4 26 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้นมา ก็ได้รบั การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ตัง^ แต่ปี
การศึกษา 2555 ในปี แรกได้รบั ผลการประเมินภายใน 3.21 จากระดับคะแนนเต็ม 5 อยูใ่ นระดับ พอใช้ ต่อมาในปี การศึกษา
2556 ได้รบั ผลการประเมินภายใน 3.54 จากระดับคะแนนเต็ม 5 อยูใ่ นระดับ ดี

การประกันคุณภาพการศึกษา คืออะไร
การประกันคุณภาพการศึกษา(Quality Assurance) คือ การดําเนินการเกีย4 วกับการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและกระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินว่าเป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงไร1
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการปฏิบตั ภิ ารกิจหลักอย่าง
เป็ นระบบตามแบบแผนทีก4 ําหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณ ภาพ (Quality
Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําให้เกิดความมันใจในคุ
4
ณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชว^ี ดั
2
ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา มีประโยชน์ อย่างไร
การประกันคุณภาพการศึกษามีประโยชน์ 3 ประการ ดังนี^ 1. ทําให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลคุณภาพการศึกษาที4
เชือ4 ถือได้ แล้วสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ 2. ป้ องกันการจัดการศึกษาทีไ4 ม่มคี ุณภาพ ซึง4 จะเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
และ3. ทําให้ผรู้ บั ผิดชอบในการจัดการศึกษามุง่ บริหารจัดการศึกษาสูค่ ุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง และความรูด้ า้ นงาน
ประกันคุณภาพ เพื4อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25423 ซึ4งคณะรัฐมนตรีใน
คราวประชุมเมื4อวันที4 21 มีนาคม 2543 ได้มมี ติเ ห็นชอบด้วยกับ ระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กําหนดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขึน^ เพือ4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
1
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นิตธิ ร ปิ ลวาสน์, “การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education)”, <http://www.taamkru.com/th/การ
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คุณภาพภายนอกและตามพระราชบั
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกัน
คุณภาพภายในทีต4 อ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื4อง

นักศึกษากับการประกันคุณภาพ
บทบาทของนิสติ กับการประกันคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนการดาเนินการตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ในส่วนทีเ4 กีย4 วข้องกับนิสติ รักษาคุณภาพ
ตาม บทบาทของนิสติ และสมาชิกทีด4 ขี องสังคม

หน่ วยงานทีL เกีLยวข้องกักับประกันคุณภาพการศึกษา4
ก.พ.ร. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (การประเมิ
การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรอง
การปฏิบตั ริ าชการของสถาบันอุดมศึกษา)
ษา
สกอ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (การประกั
การประกันคุณภาพภายใน
ภาพภายใน)
สมศ. หมายถึง สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (การประกั
การประกันคุณภาพภายนอก
ภาพภายนอก)

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพืL อการประกันคุณภาพภายในของ สํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษา (สกอ.) มีดงั ต่อไปนีS
องค์ประกอบทีL 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน
องค์ประกอบทีL 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบทีL 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบทีL 4 การวิจยั
องค์ประกอบทีL 5 การบริการวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบทีL 6 การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบทีL 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบทีL 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบทีL 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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4
มาตรฐานในการประเมิ นภายนอกของ สํา นั กงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
1. ด้านคุณภาพบัณฑิต
2. ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
4. ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
6. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
1. สนับสนุนการดําเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในส่วนทีเ4 กีย4 วข้องกับ
นักศึกษา
2. รักษาคุณภาพตามบทบาทของนักศึกษาและบทบาทสมาชิกทีด4 ขี องสังคม

บทบาทของนักศึกษากับภารกิ จด้านการเรียนการสอนและการวิ จยั
นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ด้านการเรียนการสอนและการวิจยั โดยเริม4 จากการวางแผนการ
เรียนของตนเอง มีการประเมินผลการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื4อง ให้ความร่วมมือในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
อย่างตรงไปตรงมา ร่วมมือกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าทีข4 องหมาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมการสอนหรือการวิจยั เพื4อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูข้ องตนเอง ร่วมถึงการนําความรูท้ ไ4ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรมหรือชีวติ ประจําวัน ตลอดจน
การมีสว่ นรับรูใ้ นการตรวจสอบดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ ด้วย

บทบาทของนักศึกษากับภารกิ จด้านการให้บริการทางวิ ชาการแก่สงั คม
นักศึกษาสามารถมีส่ว นร่ว มในการดําเนินงาน การให้บริการทางวิช าการแก่ส งั คม โดยติด ตามการดํา เนิน
กิจกรรม หรือโครงการบริการทางวิชาการแก่สงั คมของคณะฯ ศึกษาและทําความเข้าใจเป้ าหมายของการดําเนิน งาน
เหล่านัน^ ให้ชดั เจน ศึกษาข้อมูลพืน^ ฐานของกลุ่มเป้ าหมายทีร4 บั บริการ ติดตามหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน
และกําหนดปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการติดตามการปฏิบตั งิ านตามกรอบทีก4 ําหนดตามแผน รวมถึงการตามการสรุป
และรายงานผลการดําเนินงาน

บทบาทของนักศึกษากับภารกิ จด้านการทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรม
นักศึกษามีส่วนร่ว มในการดําเนินงานด้านการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้องถิ4น ผ่านกิจกรรม
นักศึกษาทีห4 ลากหลาย เช่น การร่วมจัดนิทรรศการ การบรรยาย เสวนา สัมมนากลุ่มย่อย หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆ รวมถึงการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีค4 ณะฯ กําหนด เช่น พิธที าํ บุญสัตว์ทดลอง เป็ นต้น
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บทบาทของนักศึกษากับภารกิ จด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
นักศึกษามีสว่ นร่วมในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะฯ หลายรูปแบบ ได้แก่ 1. การศึกษาและ
รับรู้การดําเนินงานประกันคุณ ภาพของคณะฯ ในส่ว นที4เกี4ยวข้องและมีผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษา เช่น มาตรฐาน
คุณภาพด้านการเรียนการสอน 4คุณ สมบัตอิ าจารย์ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึง
การศึกษาเกีย4 วกับนโยบายคุณภาพ และแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะฯ เป็ นต้น 2. การให้ความร่วมมือ
และสะท้อนภาพจริงต่อบทบาทของอาจารย์ และการดําเนินงานของหน่ วยงานทีเ4 กีย4 วข้องกับนักศึกษา เช่น การประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์รวมถึงการให้ขอ้ มูลในกรณีทน4ี ักศึกษาพิจารณาเห็นว่าการดําเนินงานดังกล่าว ไม่เป็ นไป
ตามขัน^ ตอนหรือเกณฑ์มาตรฐานทีก4 ําหนดไว้เพื4อกระตุน้ ให้ผูเ้ กี4ยวข้องปรับแนวทางการดําเนินงานให้เ กิดประสิทธิภาพ
ต่อไป 3. การให้ขอ้ เสนอแนะ ทีเ4 ป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะฯ เช่น เสนอแนะเกี4ยวกับการประเมินคุณภาพการ
สอน คุณภาพอาจารย์ สภาพแวดล้อม และดัชนีชว^ี ดั คุณภาพเหล่านัน^ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบคุณภาพของ
คณะฯ ในอนาคต 4. การเผยแพร่และเชิญชวนให้นักศึกษาทัง^ ภายในและภายนอก รูจ้ กั คณะฯ และการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของคณะฯ อย่างต่อเนื4อง และ 5. การรวมกลุ่มภายในสโมสรนักศึกษา ในการสร้างเครือข่ายการติดตาม และรับรู้
การดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะฯ ช่วยสร้างโอกาสในการแลกเปลีย4 นประสบการณ์การเรียนรู้ เสริมสร้างวิสยั ทัศน์
การดําเนินงานประกันคุณภาพให้เข้มแข็ง ก่อประโยชน์แก่นกั ศึกษาอย่างแท้จริงต่อไป

บทบาทของนักศึกษากับภารกิ จด้านกิ จกรรมการพัฒนานักศึกษา
สร้างองค์กรนักศึกษาทีเ4 ข้มแข็ง เพื4อดําเนินกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ โดยมีการวางแผน (P) การดําเนินการ (D)
การตรวจสอบ (C) และการนําผลการตรวจสอบไปสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนา (A) อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
พึงประสงค์ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทัง^ ทีค4 ณะฯ และองค์การนักศึกษาตลอดจนชมรมต่างๆ จัดขึน^ เสนอความต้องการของ
ตนเองเกีย4 วกับกิจกรรมนักศึกษาโดยความสุจริตใจ และมีส่วนในการประเมินบริการต่างๆ ทีค4 ณะฯ จัดให้อย่างจริงใจตรง
ตามความเป็ นจริง

ผู้ทีLได้รบั ประโยชน์ จากการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษา : ได้รบั การจัดการศึกษาทีม4 มี าตรฐานและเกิดการเรียนรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ
ผูป้ กครอง : ไว้วางใจในคณะฯ ทีจ4 ะให้ลกู หลานศึกษา
นายจ้าง : ได้บณ
ั ฑิตทีม4 คี วามรูค้ วามสามารถเหมาะสมตามความต้องการขององค์กร
สังคม/ประเทศ : ได้ทรัพยากรมนุษย์ทม4ี คี ุณภาพส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศในภาพรวม
คณะฯ/มหาวิทยาลัย : ได้รบั ชือ4 เสียงและการยอมรับจากสังคม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
แก้ไขเพิL มเติ ม (ฉบับทีL 2) พ.ศ.2545
หมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา5

5

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา, 2557 จาก
<http://www.cheqa.mua.go.th>, สืบค้นเมือ4 วันที4 4 ธันวาคม 2557.
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มาตรา 47
ให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็ นไปตามทีก4 าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48
ให้หน่ วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ4งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที4ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื4อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปี เสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานทีเ4 กีย4 วข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื4อนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพือ4 รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา 49
ให้มสี าํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็ นองค์การมหาชน ทําหน้าที4 พัฒนาเกณฑ์
วิธกี ารประเมิน คุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพือ4 ให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
โดยคํานึงถึงความมุง่ หมาย และหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ตามทีก4 าํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ^ี
ให้มกี ารประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ4งครัง^ ในทุกห้าปี นับตัง^ แต่การประเมิน
ครัง^ สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานทีเ4 กีย4 วข้องและสาธารณชน
มาตรา 50
ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทีม4 ขี อ้ มูลเกีย4 วข้องกับสถานศึกษาตลอดจน
ให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทัง^ ผูป้ กครอง และผูท้ ม4ี สี ว่ นเกีย4 วข้องกับสถานศึกษาให้ขอ้ มูลเพิม4 เติม ใน
ส่วนทีพ4 จิ ารณาเห็นว่าเกีย4 วข้องกับการปฏิบตั ภิ ารกิจของสถานศึกษา ตามคําร้องขอของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก ทีส4 าํ นักงานดังกล่าวรับรองทีท4 าํ การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษานัน^
มาตรา 51
ในกรณีทผ4ี ลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานทีก4 ําหนดให้สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ต่อหน่ วยงานต้นสังกัด เพื4อให้สถานศึกษาปรับปรุง
แก้ไข ภายในระยะเวลาทีก4 าํ หนด หากมิได้ดําเนินการดังกล่าวให้สาํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานต่อคณะกรรมการการศึก ษาขัน^ พื^นฐาน คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื4อ
ดําเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข

รายงานการประเมิ นตนเองคืออะไร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) คือ รายงานสัมฤทธิผลการดํ
าเนินงานของคณะ/
>
หน่วยงาน/สถาบัน ทีใ4 ช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื4อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึง4 รายงาน
การประเมินตนเองต้องมีความสอดคล้องทัง^ ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน โดยรายงานมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ดังนี^
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ส่วนที4 1 สภาพปั จจุบนั ของคณะ/หน่วยงาน/สถาบัน
ส่วนที4 2 ผลการประเมินการดําเนินงานของคณะ/หน่วยงาน/สถาบัน
ส่วนที4 3 สรุปผลการวิเคราะห์จดุ แข็ง-จุดอ่อน ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ส่วนที4 4 ภาคผนวก

ตัวบ่งชีS คืออะไร
ตัวบ่งชี^ (Indicator) คือ สิง4 ทีบ4 อกถึงข้อมูลทีน4 ํามาใช้เพือ4 ชีใ^ ห้เห็นอะไรบางอย่าง เช่น เกณฑ์ชป^ี ระสิทธิภาพทางการ
บริหารจัดการ คุณภาพของผลผลิต ประสิทธิผลของโครงการ ความคุม้ ค่าของการลงทุน เป็ นต้น

เกณฑ์คุณภาพ คืออะไร
เกณฑ์คุณภาพ (Quality Criteria) คือ สิง4 ทีช4 ว่ ยในการตัดสินคุณภาพ ซึง4 อาจเป็ นค่า/ตัวเลข/คุณลักษณะ ก็ได้ อาจ
มีหลายระดับก็ได้ ซึง4 ในกณฑ์ของสกอ. และ สมศ. จะมีระดับคะแนนในแต่ละตัวบ่งชีไ^ ว้ 5 เกณฑ์ เช่นทํา 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน
หรือตามแต่จะกําหนด หรือทําได้รอ้ ยละ 30 ก็จะถือว่าได้ 5 คะแนนเต็ม ถ้าไม่ได้ถงึ ร้อยละ 30 ก็จะนําค่าร้อยละมาหารปั น
ส่วนลงไป ((x % 30) * 5)
เช่น ตัวบ่งชี^
กระบวนการพัฒนาแผน
เกณฑ์ท4ี 1
มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ าร
เกณฑ์ท4ี 2
มีการถ่ายทอดแผนฯ ลงไปยังผูเ้ กีย4 วข้องทุกระดับ
เกณฑ์ท4ี 3
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสูแ่ ผนปฏิบตั กิ ารครบ 4 พันธกิจ
เกณฑ์ท4ี 4
มีตวั บ่งชีข^ องแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ าร
เกณฑ์ท4ี 5
มีการติดตาม และดําเนินการตามแผนครบ 4 พันธกิจ
เกณฑ์ท4ี 6
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ าร
เกณฑ์ท4ี 7
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ าร

ปรัชญา ปณิ ธาน วิ สยั ทัศน์ และพันธกิ จ ของมหาวิ ทยาลัย6
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิ ธาน
ศึกษาพระไตรปิ ฎกและวิชาชัน^ สูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
วิสยั ทัศน์
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
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ทีส4 ร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ
บริการวิชาการดีอย่างมีสขุ ภาพ
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิ จ
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ คือ มีปฏิปทาน่ าเลื4อมใส ใฝ่ รใู้ ฝ่ คดิ เป็ นผู้นํา
ด้านจิตใจและปั ญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ4 พระพุทธศาสนา รูจ้ กั เสียสละเพื4อส่วนรวม รูเ้ ท่า
ทันความเปลี4ย นแปลงของสังคม มีโ ลกทัศ น์ กว้างไกล มีศ กั ยภาพทีจ4 ะพัฒ นาตนเอง ให้เ พีย บพร้อมด้ว ยคุณ ธรรมและ
จริยธรรม
2) ด้านการวิจยั และพัฒนาการวิจยั และค้นคว้า เพือ4 สร้างองค์ความรูค้ วบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้น
การพัฒนาองค์ความรูใ้ นพระไตรปิ ฎก โดยวิธสี หวิทยาการแล้วนําองค์ความรูท้ ค4ี น้ พบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรมและ
จริยธรรมของสังคม รวมทังพั
^ ฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
3) ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สงั คมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่
สัง คม ตามปณิ ธ านการจัด ตัง^ มหาวิ ท ยาลัย ด้ ว ยการปรับ ปรุ ง กิจ กรรมต่ า งๆ ให้ ป ระสานสอดคล้ อ งเอื^ อ ต่ อ การ
ส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสํานึกด้าน คุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื4อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มศี กั ยภาพ ในการ
ธํารงรักษา เผยแผ่หลักคําสอน และเป็ นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง
4) ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรูด้ า้ นการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ให้
เอือ^ ต่อการศึกษาค้นคว้า เพือ4 สร้างจิตสํานึกและความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย สนับสนุนให้มกี ารนําภูมปิ ั ญญาท้องถิน4 มา
เป็ นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ

คุณลักษณะของบัณฑิ ตพึงประสงค์ 9 ประการ7 มีดงั นีS
1. มีปฏิปทาน่าเลือ4 มใส (มีการประพฤติปฏิบตั ติ นน่าเลือ4 มใส)
2. ใฝ่ รใู้ ฝ่ คดิ
3. เป็ นผูน้ ําด้านจิตใจและปั ญญา
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
5. มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ4 พระพุทธศาสนา
6. รูจ้ กั เสียสละเพือ4 ส่วนรวม
7. รูเ้ ท่าทันความเปลีย4 นแปลงของสังคม
8. มีโลกทัศน์กว้างไกล
9. มีศกั ยภาพทีจ4 ะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อม ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
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บทบาทของนิ สิ ตในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนินงาน
2. การผลิตบัณฑิต

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

4. การวิจยั
5. การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
6. การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

บทบาทของนักศึกษา
1. รับรู้ แล้วนําไปเผยแพร่ในเครือข่ายนักศึกษา
2. ใส่ใจพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับเป้ าหมายและแผน
1. ร่วมกิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. ประเมินการสอนของอาจารย์
3. ประเมินสิง4 สนับสนุน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ประเมินหลักสูตรทีน4 กั ศึกษาเรียนอยู่
1. ร่วมกิจกรรมในหลักสูตร คณะ และสถาบัน
2.มีกลุ่มนักศึกษาทีด4 าํ เนินการอย่างเป็ นระบบ
3. ประเมินคุณภาพการให้บริการตามความเป็ นจริง
1. มีสว่ นร่วม/สนับสนุนการวิจยั ในทุกระดับ
1. ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่สงั คมในทุกระดับ
2. พัฒนาตนเองเพือ4 เตรียมความพร้อมสูส่ งั คม
1. ร่วมกิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการทีเ4 กีย4 วข้อง
1.สรุปการใช้งบประมาณในกิจกรรมทีเ4 กีย4 วข้องทุกครัง^
1. รับรูท้ าํ ความเข้าใจ และนําไปประยุกต์ใช้
2. มีเครือข่ายด้านประกันคุณภาพกับเพือ4 นต่างสถาบัน
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