
คู่มือแนวปฏิบตัทิี่ดี (GOOD PRACTICE) 

การด าเนินงานประกนัคณุภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 แนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) การประกนัคุณภาพการศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั เล่มน้ีจดัท า

ข้ึนเพ่ือแสดงถึงวิธีการปฏิบัติการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีก่อใหเ้กิดผมสัมฤทธ์ิดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ใหป้ระสบความส าเร็จเป็นท่ี

ยอมรบั และคู่มือเพ่ือเผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

 บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เล่มแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับน้ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในใหบ้รรลุ พนัธกิจ วิสยัทัศน์ แผนกล

ยุทธ ์ของบณัฑิตวิทยาลยัไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจอีกทางหน่ึงดว้ย 

 

 

 

 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรธ์นิกษ์ ศิริโวหาร 

         คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้มลูพ้ืนฐาน 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 13180 หมายเลขโทรศัพท์ 02-5291638, 02-5294046 โทรสาร 02-5291638 
ต่อ 406 เว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th 

 

 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์เร่ิมจดัตั้งและมี

การด าเนินการจดัการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นตน้มา และในปี

การศึกษา 2548 ไดยุ้บบณัฑิตวิทยาลยัและมีการจดัการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาโดยคณะวิชา 

แต่ในปีการศึกษา 2550 มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้งและดูแลการจัดการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษาทั้งหมด 

 

การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2540  

  - ร่วมมือกบั University of Northumbria at Newcastle (UNN) ประเทศองักฤษ เปิดสอน

ระดบัปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม., M.B.A.) 

พ.ศ. 2541 

 - เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 

- ร่วมมือกบั UNN เปิดสอนระดบัปริญญาเอกสาขาวิชา Human Resource Development 

ใหก้บัอาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ 

พ.ศ. 2543  

 - เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชาสงัคมศาสตรเ์พ่ือการพฒันา (ศศ.ม.) 

พ.ศ. 2544  

 - เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (วท.ม.) 

 - เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน (ค.ม.)  

 - เปิดสอนหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพคร ู(ป.บณัฑิต) 

ชื่อหน่วยงาน 

ที่ตั้ง 

ประวัติ 

http://grad.vru.ac.th/


  - ด าเนินโครงการประกาศนียบตัรบณัฑิตกองทุนหมูบ่า้นตามนโยบายรฐับาล โดย

รบัผิดชอบเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแกว้ 

พ.ศ.  2545  

 - เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม., M.B.A.) 

 - หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพคร ู(ป. บณัฑิต) 

 - ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 

พ.ศ. 2548  

 - เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ค.ม.) 

พ.ศ. 2549   

 - เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการความขดัแยง้แบบบรูณาการ (ศศ.ม.) 

พ.ศ. 2550 

 - เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์(รป.ม.) 

 - เปิดสอนระดบัปริญญาเอก สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์(รป.ด.) 

 - เปิดสอนระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ด.) 

 - เปิดสอนระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน (ปร.ด.) 

 - เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร ์(วท.ม.) 

พ.ศ. 2551  

-  เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการเกษตร (วท.ม.) 

 - ร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพฒันาบุคลากรระดบัปริญญาโท สาขาวิชา               

 - รฐัประศาสนศาสตร ์(รป.ม.) และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) 

 - เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรบัผูบ้ริหาร (Executive 

MBA) 

 - เป็นเจา้ภาพจดังานเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งท่ี 11  

พ.ศ. 2552  

 - ร่วมมือกบัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการผลิต 

บณัฑิตศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2553   

 - ร่วมมือกบัประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว แลกเปล่ียนอาจารยแ์ละ

นักศึกษาในดา้นการสอนและการวิจยั 

- เปิดสอนระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ด.) 

- เปิดสอนระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาส่ิงแวดลอ้มศึกษา (ปร.ด.) 

 



พ.ศ. 2554  

- เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชาส่ิงแวดลอ้มศึกษา (วท.ม.)  

- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการท าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ

แลกเปล่ียนอาจารย ์

- เปิดสอนระดบัปริญญาเอก สาขาวิชานวตักรรมวิทยาการจดัการส่ือสาร (ปร.ด.) 

- เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชานวตักรรมวิทยาการจดัการส่ือสาร (ศศ.ม.) 

 

ปรชัญา 

“คุณธรรมเด่น เนน้วิชาการ สรา้งงานวิจยั เพ่ือองคค์วามรูใ้หม ่น าไปใชพ้ฒันาทอ้งถ่ิน” 

 

วิสยัทศัน ์

บณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานชั้นน าในการประสานการผลิตบณัฑิตระดบัสงูกวา่ ปริญญาตรี

ตามมาตรฐาน สรา้งความร่วมมือกบัทอ้งถ่ิน โดยเน้นงานวิจยัสู่ระดบันานาชาติ  

 

พนัธกิจ 

1. ประสานงานในการผลิตบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษา ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF: HED) 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู ้ของคณาจารย์และนักศึกษาท่ี

ตอบสนองต่อการแกปั้ญหาของทอ้งถ่ิน 

3. พฒันาและบริหารจดัการระบบดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

  

เป้าประสงค ์

1. ประสานงานดา้นพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบณัฑิตในระดบับณัฑิตศึกษา  

2. ประสานงานใหผ้ลิตงานวิจัยท่ีสรา้งองค์ความรูใ้หม่ใหม้ีคุณภาพในระดับสากล และ

น าไปใชพ้ฒันาทอ้งถ่ิน 

3. ใหม้ีระบบบริหารงานท่ีทันสมยั มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

 

 

 



รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธก์ารพฒันาบณัฑิตวิทยาลยั 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 

 บณัฑิตวิทยาลยั ไดก้ าหนดประเด็นยุทธศาสตรไ์วด้งัน้ี 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อสังคม และรองรับต่อประชาคม

อาเซียน 

        ยุทธศาสตรท่ี์ 2 เพ่ิมบทบาทของบณัฑิตวิทยาลยัในการเป็นแหล่งเรียนรู ้ดา้นงานวิจยัและ

งานสรา้งสรรคท่ี์มีคุณภาพ ใหเ้ป็นท่ียอมรบัในระดบัชาติ และนานชาติ 

        ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาบณัฑิตวิทยาลยัเป็นองคก์ารสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจดัการตาม

หลกัธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ ์

1.กลยุทธใ์นการเป็นศนูยก์ลางการประสาน และก ากบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

   1.1 ออกระเบียบและประกาศต่างๆ ท่ีส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานการจดัการเรียนการ

สอนและการท าวิจยัท่ีมีคุณภาพระดบับณัฑิตศึกษา 

   1.2 ปรบัปรุงระเบียบ และประกาศต่างๆ ใหท้ันสมยัและเอ้ือต่อการจดัการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

   1.3 สนับสนุนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลยั 

2.กลยุทธ์ในการก ากบัดูแลมาตรฐานการจดัการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ใหม้ีความเป็น

เลิศทางวิชาการและความเป็นสากล 

   2.1 สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการปรับปรุงหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาท่ี

เปิดสอนใหม้ีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมทอ้งถ่ินภายในทุกๆ 5 ปี  

   2.2 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรแบบบรูณาการระดับบัณฑิตศึกษาของ

คณะต่างๆ  

   2.3 ส่งเสริมสนับสนุนและสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาทั้ง ใน

ประเทศและต่างประเทศ 

   2.4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม้ีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของผู ้ส าเร็จ

การศึกษา 

   2.5 สนับสนุนใหม้ีการประเมินผลการสอนของคณาจารยทุ์กภาคการศึกษาเพ่ือปรบัปรุง

และพฒันาการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพ 

   2.6 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 



   2.7 ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการจดั

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและการบริหารจดัการ 

3. กลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจยัท่ีมีคุณภาพในระดับบัณฑิตศึกษาและ

การบริการวิชาการ   

   3.1 ก าหนดทิศทางการท าวิจยัของสาขาวิชาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั 

   3.2 จดัอบรมอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละภาคนิพนธ ์เพ่ือเพ่ิมพนูความสามารถใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   3.3 จดัหาทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ   

   3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ใหส้ามารถ

เผยแพร่ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 

   3.5 จดัประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ าปีของมหาวิทยาลยั เพ่ือน าเสนอในระดับชาติ

หรือระดบันานาชาติ 

   3.6 จดัอบรมการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและการพฒันาทกัษะการเขียนบทความ

ทุกภาคการศึกษา 

4. กลยุทธใ์นการพฒันาระบบการบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  

   4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ   

   4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้เพ่ือการพัฒนาขีด

ความสามารถในการท างานและการถ่ายทอดประสบการณร์ะหวา่งบุคลากร 

   4.3 บริหารจดัการภายใตก้ารมีส่วนร่วมของสงัคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน 

   4.4 พฒันาระบบการบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลใหเ้ป็นไปตามแนวทางการ

บริหารยุทธศาสตรแ์ละการพฒันาระบบคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. สมศ และ กพร. 

 
นโยบายการประกนัคุณภาพ 

 1. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงาน

รบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

 2. สนับสนุนกิจกรรมการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาใหก้บัคณาจารยบุ์คลากร นักศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่า 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการด าเนินการประกนัคุณภาพอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้ณาจารย ์บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการประกัน

คุณภาพการศึกษามาปรบัปรุงการท างาน 



 5. สนับสนุนการสรา้งเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรูด้า้นประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง

คณะและสถาบนั 

 6. ส่งเสริมใหม้ีการวิจยัดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา

คณะและหน่วยงานอ่ืน 

 7. สนับสนุนใหม้ีการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพ่ือรองรับการจัดท ารายงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาและวิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือใชใ้นการบริหารงาน 

 

นโยบายคุณภาพที่เก่ียวกบัผลผลิต 

 1. เป็นศนูยก์ลางการประสาน และก ากบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 2. ก ากบัดูแลมาตรฐานการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหม้ีความเป็นเลิศทางวิชาการ

และความเป็นสากล 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจยัท่ีมีคุณภาพในระดบับณัฑิตศึกษาและการบริการวิชาการ 

 4. มีระบบฐานขอ้มลูดา้นต่าง ๆ เพื่อการบริหารจดัการ 

 

นโยบายดา้นงานวิจยั 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งเครือข่ายวิจยัทั้งภายใจและภายนอกประเทศ 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการบริหารจดัการความรูจ้ากผลงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์ 

 3. พฒันาระบบฐานขอ้มลูนักวิจยัและผลงานวิจยัของคณาจารย ์

 

แนวปฏิบตัิที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบติัหรือขั้นตอนการปฏิบติัท่ีท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จหรือ

น าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ และมีหลกัฐานของ

ความส าเร็จปรากฏชดัเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบติัหรือขั้นตอน ตลอดจนความรูแ้ละประสบการณท่ี์

ไดบ้นัทึกเป็นเอกสารและเผยแพร่ใหห้น่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

 

แนวปฏิบตัิการประกนัคุณภาพการศึกษา 

1. ก าหนดเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั 

2. ก าหนดผูร้บัผิดชอบในภาพรวม โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3. ก าหนดผูร้บัผิดชอบ ก ากบัดูแล การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้ นเป็นการ

เฉพาะ โดยมีการมอบหมายอยา่งชดัเจน 

4. พฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจ วิสยัทศัน์ ของหน่วยงาน 

5. จดัใหม้ีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานภายใน เพ่ือเตรียมการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพจากกรรมการภายนอก 



6. จดัใหม้ีการประชุม ช้ีแจง ท าความเขา้ใจกบับุคลากร ช้ีแจงขั้นตอน แนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ี

ชดัเจนเพ่ือสรา้งเป็นวฒันธรรมในการท างาน เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดบั 

7. จดัใหม้ีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยบุคลากรบณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือตรวจสอบและ

ประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลยั 

8. น าผลการประเมินภายในมาปรับแก้ไข จัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอ

มหาวิทยาลยั 

9. จดักิจกรรมหาแนวปฏิบติัท่ีดีส าหรบังานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

แนวปฏิบตัทิี่ดีดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยั 

 

ความเช่ือมโยงระหว่างวิสยัทศันข์องบณัฑิตวิทยาลยักบัวิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยั 

วิสยัทศันข์องบณัฑิตวิทยาลยั วิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยั 

บณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานชั้นน าในการ

ประสานการผลิตบณัฑิตระดบัสงูกวา่ปริญญา

ตรีตามาตรฐาน สรา้งความรว่มมือกบัทอ้งถ่ิน 

โดยเนน้งานวิจยัสู่ระดบันานาชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม

ราชปูถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี 

เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินใน

อุษาคเนย ์

 

 

ความเช่ือมโยงระหว่างพนัธกิจของบณัฑิตวิทยาลยักบัพนัธกิจมหาวิทยาลยั 

พนัธกิจของบณัฑิตวิทยาลยั พนัธกิจของมหาวิทยาลยั 

1. ประสานงานในการผลิตบณัฑิตระดบั

บณัฑิตศึกษา ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

ของ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF: HEd) 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั และการ

สมัมนาทางวิชาการเพ่ือสรา้งองคค์วามรู ้

ของคณาจารยแ์ละนักศึกษาท่ีตอบสนองต่อ

การแกปั้ญหาของทอ้งถ่ิน 

3. พฒันาและบริหารจดัการระบบดว้ยหลกั

ธรรมาภิบาล 

      มาตรา 7 ใหม้หาวิทยาลยัเป็น

สถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินท่ี

เสริมสรา้งพลงัปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟพูลงัการ

เรียนรู ้เชิดชภูมูิปัญญาของทอ้งถ่ิน สรา้งสรรค์

ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คง

และยัง่ยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจดัการ 

การบ ารุงรกัษา การใชป้ระโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล

และยัง่ยืน  โดยมีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษา 

ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสงู ท าการสอน 

วิจยั ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม ปรบัปรุง 



พนัธกิจของบณัฑิตวิทยาลยั พนัธกิจของมหาวิทยาลยั 

 ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี ท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม  ผลิตครแูละส่งเสริมวิทย

ฐานะครู 

      มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคต์ามมาตรา 7 ใหก้ าหนด

ภาระหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัดงัต่อไปน้ี 

1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ บนพ้ืนฐานของภมูิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิ

ปัญญาไทยและภมูิปัญญาสากล 

2. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรูคู้่คุณธรรม ส านึกใน

ความเป็นไทย มีความรกัและผูกพนัต่อทอ้งถ่ิน

อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือ

ช่วยใหค้นในทอ้งถ่ินรูเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลง 

การผลิตบณัฑิตดงักล่าวจะตอ้งใหม้ีจ านวนและ

คุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลิตบณัฑิตของ

ประเทศ 

3. เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในคุณค่า ความ

ส านึก และความภมูิใจในวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน

และของชาติ  

4. เรียนรูแ้ละเสริมสรา้งความเขม้แข็งของผูน้ า

ชุมชน ผูน้ าศาสนา และนักการเมืองทอ้งถ่ิน ให้

มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม 

และความสามารถใน 

การบริหารงานพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินเพ่ือ

ประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสรา้งความเขม้แข็งของวิชาชีพครู ผลิต

และพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหม้ี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็น

วิชาชีพชั้นสงู  

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกนั

ระหวา่งมหาวิทยาลยั ชุมชน องคก์ร ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและองคก์รอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ

การพฒันาทอ้งถ่ิน  



พนัธกิจของบณัฑิตวิทยาลยั พนัธกิจของมหาวิทยาลยั 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยี

พ้ืนบา้นและเทคโนโลยีสมยัใหมใ่ห ้

เหมาะสมกบัการด ารงชีวิตและการประกอบ

อาชีพของคน ในทอ้งถ่ิน รวมถึงการ 

แสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการ 

การบ ารุงรกัษาและการใชป้ระโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล

และยัง่ยืน 

8. ศึกษา วิจยั ส่งเสริมและสืบสานโครงการอนั

เน่ืองมาจากแนวพระราชด าริในการ 

 

ความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตรข์องบณัฑิตวิทยาลยักบัประเด็นยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

ประเด็นยุทธศาสตรข์องบณัฑิตวิทยาลยั ประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั 

1.  พฒันาทกัษะ สมรรถนะการเรียนรูสู้่

ประชาคมอาเซียน 

2.  รวบรวมศึกษาความรูด้า้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และวฒันธรรมอาเซียน 

3. พฒันาภมูิทศัน์ แหล่งสุนทรียะ ส่ือสาร

เอกลกัษณ ์อตัลกัษณ์ 

4. พฒันาองคก์ารสมรรถนะสงูและธรรมาภิ

บาล 

1.  พฒันาทกัษะ สมรรถนะการเรียนรูสู้่

ประชาคมอาเซียน 

2.  รวบรวมศึกษาความรูด้า้นเศรษฐกิจ สงัคม 

และวฒันธรรมอาเซียน 

3. พฒันาภมูิทศัน์ แหล่งสุนทรียะ ส่ือสาร

เอกลกัษณ ์อตัลกัษณ์ 

4. พฒันาองคก์ารสมรรถนะสงูและธรรมาภิ

บาล 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเช่ือมโยงระหว่างวิสยัทศัน ์ประเด็นยุทธศาสตร ์และเป้าประสงคข์องบณัฑิตวิทยาลยั 

 

วิสยัทศัน ์   

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

พฒันาทกัษะ 

สมรรถนะการเรียนรู ้

สู่ประชาคมอาเซียน 

รวบรวมศึกษา

ความรูด้า้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และ

วฒันธรรมอาเซียน 

พฒันาภูมิทศัน ์

แหล่งสุนทรยีะ 

สื่อสารเอกลกัษณ ์อตั

ลกัษณ ์

พฒันาองคก์าร

สมรรถนะสูงและ        

ธรรมาภิบาล 

 

 

 

เป้าประสงค ์

1. เพ่ือประสานงานด้านพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐาน ของการผลิต

บณัฑิตในระดบับณัฑิตศึกษา  

 

2. เพ่ือประสานงานใหผ้ลิตงานวิจยั

ท่ีสรา้งองคค์วามรู ้ใหมใ่หม้ีคุณภาพ

ในระดบัสากล และน าไปใชพ้ฒันา

ทอ้งถ่ิน 

 

3. เพ่ือให้มีระบบบริหารงานท่ี

ทันสมัยมีความ คล่องตัวโปร่งใส 

ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ แ ล ะ มี ก า ร ใ ช้

เทคโนโลยี สารสนเทศในการ

บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิ

บาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานชั้นน าในการประสานการผลิตบณัฑิตระดบัสงูกวา่ปริญญา

ตรีตามาตรฐาน สรา้งความรว่มมือกบัทอ้งถ่ิน โดยเนน้งานวิจยัสู่ระดบันานาชาติ 



กระบวนการ/ขั้นตอน 

การควบคุมคุณภาพการประกนัคุณภาพการศึกษา(PDCA) 

 

1. แผนการด าเนินงาน (Plan) 

 มีการวางแผนการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัปรชัญา วิสยัทัศน์ 

พนัธกิจ แผนยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธข์องมหาวิทยาลยัและบณัฑิตวิทยาลยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัจดัท าร่างรายงานการประเมนิตนเอง

ตามองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี  

ท าคู่มือประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน บณัฑิตวิทยาลยั ท่ีสอดคลอ้งกบั

เกณฑก์ารสรา้งองคค์วามรู ้ความเขา้ใจ

รายตวับ่งช้ี แก่บุคลากร  

 

จดัท าร่างรายงานการประเมินตนเอง

ตามองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี  

ระเมินของ สกอ.  

แต่งตั้งกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  

สรา้งองคค์วามรู ้ความเขา้ใจรายตวับ่งช้ี 

แก่บุคลากร  

จดัท าร่างรายงานการประเมินตนเอง

ตามองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี  

ประชุม/แลกเปล่ียนเรียนรูด้า้นการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

หน่วยงาน  

แผนการด าเนินงาน 

(Plan)  



2. การด าเนินงานตามแผน (Do) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าเอกสารแนวปฏบิติัท่ีดี (Best 

Practice) การประกนัคุณภาพการศึกษา 

2557 

  

จดัท ารายงานการประเมินตนเอง/

เอกสารอา้งอิงรายองคป์ระกอบและราย

ตวับ่งช้ี  

ด าเนินการตามแผน ถ่ายทอดแผนกล

ยุทธห์น่วยงานสู่บุคลากร  

ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 

จดัท ารายงานการประเมินตนเอง 

 รอบ 6 เดือน 

รอบ 9 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

 

การด าเนินงานตามแผน 

(Do) 



3. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม (Check) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลความส าเร็จการจดัท า

รายงานการประเมินตนเอง และ

ประเมินผลความพึงพอใจต่อ

กระบวนการฯ 

  

รบัการประเมินจากคณะกรรมการ

ภายนอกมหาวิทยาลยั 

เผยแพร่ผลการด าเนินงานประกนั

คุณภาพ  

สรุปผลการด าเนินงานตามบ่งช้ี 

การประเมินผลโครงการ/

กิจกรรม (Check) 



4. การน าผลการประเมินมาปรบัปรุง (Action)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าผลการตรวจประเมินของ

คณะกรรมการพิจารณาร่วมกนัในท่ี

ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 

  

จดัท าแผนรองรบัการตรวจประเมินของ

คณะกรรมการฯและแผนพฒันาคุณภาพ

ฯ 

ประชุม/แลกเปล่ียนเรียนรูเ้พื่อหา

แนวทางพฒันาการด าเนินงานประกนั

คุณภาพ ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

ขอ้คิดเห็น  

4. การน าผลการประเมิน

มาปรบัปรุง (Action) 



ประโยชนท์ี่ไดร้บั 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีพฒันาขึ้ นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมคุณภาพการ

ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

3. น าผลการประเมินมาปรบัปรุงและพฒันาหน่วยงาน เพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

4. ผู ้บริหารและบุคลากรมีความร่วมมือ กระตือรือรน้และท างานเป็นทีมในดา้นต่าง ๆ 

รวมถึงการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

5. บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีขวญัและก าลังใจและทัศนคติท่ีดีต่อการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

มีการสรา้งองคค์วามรู ้(KM) 

ไดแ้นวทางการปฏิบติัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

จากความรูท้กัษะของผูม้ีประสบการณใ์นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรวบรวมความรู ้

จากแหล่งเรียนรูอ่ื้น ๆ จดัท าเป็นเอกสารอย่างเป็นระบบ เผยแพร่เป็นลายลกัษณอ์กัษรแก่บุคลากร

และสาธารณชน 

 

ประเมินความส าเร็จของงาน 

โดยการประเมินผลความพึงพอใจต่อกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปปฏิบตัไิด ้

สามารถใชเ้ป็นแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

และคณะอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


