
๑ 

 

ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมระดมสมอง 

กลุ่มที่ ๖ รับผิดชอบโดย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและวิจัย เป็นท่ีปรึกษำกลุ่ม 

หมวด ๓ กำรประกันคุณภำพและกำรประเมนิ ประกอบด้วย 

- มำตรำ ๔๖ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

- มำตรำ ๔๗ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

- มำตรำ ๔๘ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

- มำตรำ ๔๙ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

- มำตรำ ๕๐ จ ำนวน ๒ ข้อบังคับ 

           -    (ไมม่ีประกำศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
หมวด ๓ มำตรำ ๔๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
      ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๑. ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วย ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 
โดยมีคณะกรรมการที่ดูแล
การประกันคุณภาพ 

 ๑.๑.๑ ต้องเขียนให้สอดคล้องกับร่าง 
พ.ร.บ. และระบบหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ สกอ. 
ก าหนด และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๒. หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ สกอ. 
ก าหนด และสอดคล้องกับ
พันธกิจและบริบทของ
มหาวิทยาลัย 

  

  ๓. ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

๓.๑ ระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ต้องมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือ
น ามาพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

  ๔. ให้มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
จ านวนไม่เกิน .... คน เพ่ือ
ด าเนินการตามวิธีการ

๔.๑ องค์ประกอบคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้ระบุในประกาศ แต่ไม่
ควรก าหนดในข้อบังคับ (ใช้องค์ประกอบ
เดิม) 

๔.๑.๑ เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับบริบทในขณะนั้นได้อย่าง
ถูกต้อง 



๓ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ 

๔.๒ วาระของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ๓ ปี จากเดิม ๒ ปี 
เพ่ือให้มีความต่อเนื่องในการด าเนินการ   

๔.๑.๒ องค์ประกอบคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ควรใช้ตาม
ระเบียบการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ใช้อยู่ 

 ๕. ให้มีส่วนงานที่
ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

๕.๑ มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วย
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ (เดิม) 
๕.๒ อาจจะยกระดับศูนย์ประกันคุณภาพให้
มีฐานะเป็นส านัก 

 

 ๖. ระยะเวลาในการประกัน
คุณภาพ ด าเนินการปีละ ๑ 
ครั้ง 

  

  ๗. การประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วม การมีเสรีภาพ 
ความมีอิสระ และ
ลักษณะเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย 

๗.๑ ควรระบุในภาพกว้าง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดับประเทศหรือระดับสากล 
สอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของ
มหาวิทยาลัย 

 

  ๘. จัดให้มีวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  
 
 



๔ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
    ๙.๑.๑ มาตรา ๔๖ เป็นการประเมินที่

ทุกส่วนงานต้องมีการด าเนินการ แต่ใน
มาตรา ๔๗ จะเป็นการด าเนินการเพ่ือ
มุ่งเป้าหมายของหน่วยงาน ทั้งนี้ ใน
การประเมินใน ๒ มาตราดังกล่าว
จะต้องมีเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ท่ี
ชัดเจน เนื่องจากจะมีความซ้ าซ้อนกัน
หากไม่จ าแนกความมุ่งหมายที่ชัดเจน 
 

    ๙.๑.๒ กลไกการด าเนินการในปัจจุบัน
สามารถรองรับได้ 
 

 มำตรำ ๔๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการ
ประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
     ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามวรรณหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ๑.๑ มาตรา ๔๗ เป็นการประเมินที่ไม่น่าจะ
เกี่ยวข้องกับ QA หรือไม่ เนื่องจากมี
ข้อความว่า "เพื่อพัฒนาคุณภาพ" 
จ าเป็นต้องแยกเป็นมาตราใหม่ ซึ่งอาจจะ
น ามารวมในมาตรา ๔๖ ได้ 

๑.๑.๑ เป็นการประเมินตามมาตรา 
๑๐ ที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงาน  
๑.๑.๒ ควรมีหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายในการด าเนินการเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานหน่วยงาน 
๑.๑.๓ มาตรา ๔๖ และ มาตรา ๔๗ 
เป็นการจ าแนกให้เกิดการประกัน
คุณภาพที่ลงไปถึงระดับหน่วยงาน
สนับสนุนหรือไม่ 



๕ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
   ๒.๑ ต้องเขียนข้อความในมาตรา ๔๖ และ 

มาตรา ๔๗ ให้มีความแตกต่างกัน เนื่องจาก
เจตนารมณ์ของมาตรา ๔๗ อาจจะมุ่งการ
ประเมินความคุ้มค่า หรือ เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของความมุ่งหมายในการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ อาจจะเป็นเพียงการจัดท าระดับชั้น
ของประกาศฯ 

๒.๑.๑ ส่วนงานสนับสนุนไม่มีการ
ก าหนดไว้ในระเบียบ แต่เป็นการ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานเป็นการ
ภายใน ดังนั้น ร่างข้องบังคับฯ จะต้อง
ให้ครอบคลุมประเด็นดังกล่าว 

   ๓.๑ มาตรา ๔๗ วรรคสอง จะต้องมุ่งเพ่ือ
ประสิทธิภาพของการจัดตั้งหน่วยงาน 

๓.๑.๑ ขอแก้ไขข้อความในมาตรา ๔๗ 
ในวรรคที่สองเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

  ๔. เป็นการด าเนินการตาม
มาตรา ๙ โดยระบุใน
ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ว่ามี
หน่วยงานใดบ้าง 

๔.๑ ข้อบังคับต้องก าหนดหน่วยงานตาม
มาตรา ๙ 

๔.๑.๑ การประเมินส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการตาม
มาตรา ๙ ส าหรับส่วนงานที่ล าดับชั้น
ลงมาอาจจะมีการก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับว่าจะต้องมีการด าเนินการ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

  ๕. คณะกรรมการประเมิน ๕.๒ ผู้ประเมินอาจจะเป็นคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้ประเมิน 

 

  ๖. ระยะเวลาในการประเมิน ๖.๑ การประเมินในระยะแรก หลังจาก ๔ ปี
นับแต่ก่อนตั้ง และหลักจากนั้นประเมินปีละ 
๑ ครั้ง 

๖.๑.๑ ระยะเวลาในการประเมิน
อาจจะปรับลดระยะเวลาในการ
ประเมินครั้งแรก เป็น ๒ - ๓ ปี 



๖ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
   ๗.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมินมุ่งหมาย

เพ่ือประเด็นใด เป็นการประเมินระดับใด 
 

    ๘.๑.๑ การจัดท ากลไกเพ่ือไปสู่การ
ตัดสินใจการจัดตั้ง ยุบ ยกเลิก ส่วน
งานต่างๆ ซึ่งอาจจะนอกเหนือสิ่งที่
ปฏิบัติโดยปกติในปัจจุบัน ก็ไม่น่าจะ
เป็นประเด็นที่ส่งผลเสียต่อ
มหาวิทยาลัย 

  ๙. เมื่อครบสี่ปีนับตั้งแต่
จัดตั้ง ให้มหาวิทยาลัยจัดให้
มีการประเมินส่วนงาน
ดังกล่าว โดยให้มีความ
สอดคล้องกับพันธกิจ 
นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย 

๙.๑ อาจจะน า พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยต่างๆ 
มาเทียบเคียงในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินหน่วยงาน 

 

   ๑๐.๑ การประเมินส่วนงานที่ต่ ากว่าระดับ
ส านัก ที่ควรมีการประเมินส่วนงาน 

 

หมวด ๖ มำตรำ ๔๘ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมิน
หลักสูตรการศึกษา การเรียน การสอน และ
การวัดผลตามหลักสูตรนั้น 
     หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๑. ก าหนดวิธีการ 
หลักเกณฑ์ในข้อบังคับ 
ตามมาตรา ๔๖ 

๑.๑ ควรออกข้อบังคับตามมาตรา ๔๖ ให้
ครอบคลุมถึงกระบวนการในมาตรา ๔๘ 
โดยเพิ่มเป็นหน้าที่ของสภาวิชาการ 

๑.๑.๑ เห็นว่ามีความซ้ าซ้อนกับมาตรา 
๔๖ จึงควรปรับ/ย้ายมาตรา ๔๘ 
เนื่องจากปัจจุบันมีการประเมินถึง
ระดับหลักสูตรอยู่แล้ว จึงไม่ควรระบุ



๗ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
ใน (ร่าง) พ.ร.บ. หรือน าไประบุไว้ใน
มาตรา ๔๖ 

  ๒. ประเมินเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรตามวงรอบของการ
ประเมิน 

๒.๑ ควรก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นคณะกรรมการบริหาร QA ระดับ
หลักสูตร 

 

   ๓.๑ วาระของคณะกรรมการบริหาร QA 
ควรเป็น ๓ ปี ส่วนองค์ประกอบยังไม่
ก าหนด 

๓.๑.๑ คณะกรรมการบริหาร QA มี
วาระ ๓ ปี แต่คณะกรรมการประเมิน
จะปฏิบัติหน้าที่ประเมินปีต่อปี 

  ๔. ระยะเวลาของการ
ประเมินเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาของ สกอ. 
ก าหนด 

๔.๑ วัตถุประสงค์ของประเมินหลักสูตร ๔.๑.๑ การประเมินหลักสูตรโดย สว. 
โดยใช้หลักเกณฑ์ของ AUN QA 

หมวด ๖ มำตรำ ๔๙ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และ
หัวหน้าส่วนงานต่างๆ  
      หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ๑.๑ ควรใช้ข้อความใน (ร่าง) พ.ร.บ. เป็น 
"ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมิน..." เพ่ือ
แยกกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่เป็น ๒ ระดับ โดยการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีเป็นอ านาจของสภา
มหาวิทยาลัย ส่วนการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอ านาจของอธิการบดี 

๑.๑.๑ สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด
เชิงนโยบาย การประเมินส่วนงานจึง
ควรเป็นการประเมินในส่วนของ
มหาวิทยาลัย 

  ๒. การประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ 
อธิการบดีเป็นไปตามที่ 

  



๘ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

  ๓. สภามหาวิทยาลัยจะตั้ง
คณะกรรมการหรือเป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี 

๓.๑ วาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการยังไม่ก าหนด 

 

  ๔. สภามหาวิทยาลัยจัดให้มี
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี 

๔.๑ ประเด็นการประเมินอาจจะประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและคุณลักษระส่วน
บุคคลของอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
ก าหนด 

๔.๑.๑. มาตราที่เก่ียวข้องกับการ
แต่งตั้ง อธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วน
งาน อาจจะน ามารวมอยู่ในข้อบังคับ
ดังกล่าว ซึ่งเป็นอ านาจของสภา
มหาวิทยาลัยในการแต่งตั้ง 

  ๕. อธิการบดีจัดให้มีวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ 

  

  ๖. คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัตหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงานต่างๆ 
เป็นไปตามประกาศท่ี
ก าหนด 

๖.๑ วาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการยังไม่ก าหนด 

๖.๑.๑ การประเมินเป็นรูปแบบ
ลักษณะคณะกรรมการ องค์ประกอบ
เป็นไปตามลักษณะของงานที่ประเมิน 

  ๗. อ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการประเมินผล

  



๙ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงานต่าง ๆ 

  ๘. วิธิการประเมิน ๘.๑ การประเมินอธิการบดีด าเนินการโดย
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย ส่วนการประเมินหัวหน้าส่วน
งานด าเนินการโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยอธิการบดี 

๘.๑.๑ ในรูปองค์คณะบุคคลเป็นผู้
ประเมินอธิการบดี  
๘.๑.๒ การประเมินหัวหน้าส่วนงาน
ควรเป็นอ านาจของอธิการบดี   

   ๘.๒ กระบวนการประเมินควรเป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ 

 

 มำตรำ ๕๐ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานใมหาวิทยาลัย 
     หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
     ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
วรรคหนึ่ง ต้องให้โอกาสผู้ไม่ผ่านการประเมินใน
การอุธรณ์ รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนการ 
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสม ทั้งด้านการปฏิบัติ 
งานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่สามารถ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลได้ 

 ๑.๑ การก าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการอุธรณ์ โดยวาระยังไม่ก าหนด 

 



๑๐ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
     หลักเกณฑ์และวิธีการอุธรณ์และกระบวน 
การพัฒนาให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

  ๒. การประเมินให้เป็นไป
ตามวิธีการที่ก าหนดตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

  

  ๓. ขอบเขตของการประเมิน 
ประกอบด้วย การประเมิน
ทดลองงาน การประเมินต่อ
สัญญา การประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ าปี การ
ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น ของบุคลากรประเภท
ต่าง ๆ 

  

  ๔. กระบวนการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน เช่น การ
ฝึกอบรม การศึกษา ฯลฯ 

  

  ๕. หลักเกณฑ์การประเมิน 
ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ 
สมรรถนะ จรรยาบรรณ 

  

  ๖. ให้ผู้ที่ไม่ผ่านการทดลอง
การปฏิบัติงานหรือไม่ผ่าน

  



๑๑ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
การปฏิบัติงานมีสิทธิอุธรณ์
หรือร้องทุกข์ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยก าหนด  
    โดยอุธรณ์ภายใน ๓๐ 
วันต่อสภามหาวิทยาลัย โดย
สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุ
ธรณ์แทนก็ได้ 

  ๗. ในกรณีที่เห็นว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในการ
ประเมินให้มีสิทธิร้องทุกข์
ต่อสภามหาวิทยาลัย ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 

  

 

 


