
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑๒ 

บทที่  ๒ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
๑.ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

เพ่ือการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้เกิดคุณภาพแก่บัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการและ
ผลลัพธ์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระบบ
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติดังรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑ ระบบการควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ ส านัก และ
สถาบัน รวมทั้งหลักสูตรสาขาวิชา ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพตามพันธกิจอย่างน้อย ๔ ด้าน ได้แก่ คุณภาพบัณฑิต คุณภาพ
ของการวิจัย คุณภาพของการบริการทางวิชาการแก่สังคม คุณภาพของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยบูรณาการระบบการประกัน
คุณภาพเข้ากับการบริหารงานและการปฏิบัติงานปกติ 
 ๑.๑.๒ จัดท าแผนงานในแต่ละด้านตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้  
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ไว้ให้สอดคล้องกัน พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผนงานไว้อย่างชัดเจน 

 ๑.๑.๓ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานให้การสนับสุนนทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
แผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๑.๑.๔ จัดให้มีกลไก/คณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ/ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการด้านการประกันคุณภาพ/ค าสั่งการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ส าหรับสนับสนุน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบหรือตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด  

๑.๒ การตรวจสอบคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ทุกหลักสูตร ทุกคณะ และมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผน 
  ๑.๒.๒ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหาร
หน่วยงานทราบเป็นระยะ ๆ 
  ๑.๒.๓ น าผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน ไปใช้ในการพัฒนาการท างานในปัจจุบัน
หรือการท าแผนส าหรับปีต่อไป 
  ๑.๒.๔ ให้ผู้บริหารหน่วยงาน ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานในการ
ก ากับอย่างต่อเนื่อง 

๑.๓ การประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ทุกหลักสูตร ทุกคณะ และมหาวิทยาลัย
ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑.๓.๑ จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผน ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ
การศึกษา ในรูปของการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพ่ือรองรับการ
ตรวจประเมิน 
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๑๓ 
 

 

 ๑.๓.๒ เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับ
หลักสูตรสาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด และจัดให้มีการตรวจ
ประเมินตามกรอบท่ีก าหนด  

๑.๓.๓ จัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานให้ผู้บริหาร 
ระดับคณะ มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

๑.๓.๔ น าผลการตรวจประเมิน ไปใช้ในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
๑.๔ การพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย ก าหนดให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ ส านัก และสถาบัน

ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๔.๑ เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะข้อเสนอแนะในการพัฒนา ให้

ทุกหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าว น าผลการตรวจประเมินไปใช้ในการวางแผน
ในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

 ๑.๔.๒ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยบรรจุโครงการและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

 ๑.๔.๓ มหาวิทยาลัย น าแผนพัฒนาคุณภาพที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน าเสนอให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ (Flow chart) 
แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ควบคุมคุณภาพ 

ก าหนดตัวช้ีวัดคณุภาพ 

จัดท าแผนงานตามพันธกิจและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

สนับสนุนทรัพยากร (คน งบประมาณ สถานท่ี) 
 

กลไก/คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ 
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๑๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๒.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๒.นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของการประกันคุณภาพ 
การศึกษา ตามสาระส าคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ดังนั้น เพ่ือการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้เกิดคุณภาพแก่บัณฑิต งานวิจัยการ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ  ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ให้ทุกหน่วยงานในระดับคณะ ส านัก และสถาบัน จัดให้มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการด าเนินการ

การตรวจสอบคุณภาพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก ากับตดิตาม 
 

ก ากับติดตามการด าเนินการตามแผน 
 

น าผลการการด าเนินการไปใช้ปรบัปรุงพัฒนา 
 

ผู้บริหารหน่วยงาน ตดิตามและตรวจสอบ 
 

การประเมินคุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิ 
 

รายงานผลให้ผู้บริหารและสภาทราบ 
 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
 

การประเมินคุณภาพ 

แจ้ง-เผยแพรผ่ลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
 

จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 

น าเสนอแผนพัฒนาฯ ต่อคณะกรรมการบรหิารคณะ
และคณะกรรมการประจ าคณะทราบ 
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๑๕ 
 

 

ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒ ให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ด าเนินการให้สอดคล้องกัน เพ่ือใช้ก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบาย และหลักการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ๒.๓ ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงานและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดคุณภาพในทุกพันธกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังต่อไปนี้ 

 (๑) หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ 
 (๒) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ 
 (๓) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 

 (๔) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น 
 (๕) อุปกรณ์การศึกษา 
 (๖) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 
 (๗) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 
 (๘) องค์ประกอบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 ๒.๔ ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน 

คุณภาพที่ชัดเจน และด าเนินการตามระบบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดความ
พร้อมส าหรับการตรวจประเมิน 
 ๒.๕ ให้ทุกหน่วยงานใช้ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผลสมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ และใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๒.๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอ านาจในการออกค าสั่งเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้นี้  
 
๓.เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

๓.๑ ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง ๔ ประการดังกล่าว   
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอก
หลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ  
ปัจจัยดังกล่าวคือ 
 ๑)**คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกัน
มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 ๒)**ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงทั้งสองประเด็นต้องรับการประกันของคุณภาพการศึกษา 
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๑๖ 
 

 

 ๓)**สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
  ๔)**สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
  ๕)**สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
  ๖)**พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก*โดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
  ๗)**คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา*เมื่อวันที่*๗*สิงหาคม  
๒๕๔๙ เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงานโดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๘)**กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพ่ือให้
การจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิต 
ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
  ๙)**กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ*เรื่อง*มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา    
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุ่ม 
 

๓.๒ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้  

๑) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

๒) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และ
ได้มาตรฐาน 

๓) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย  (targets) และเป้าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 
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๑๗ 
 

 

๔) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน 

๕) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่าสถาบัน อุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
 ๖) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
๔.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ 
ครั้งในทุกรอบ ๕ ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน  
 ๔.๒ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการ
ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับ
การศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตาม
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๑๘ 
 

 

ความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การ
ขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถ
ปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
เหล่านี้ มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้
ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ  (accreditation) ที่
นักศึกษา และสาธารณะให้ความเชื่อถือเป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ  และการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี ๒๕๕๑ ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็น ๔ กลุ่ม คือ 
  กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จัด
ฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับ
การด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น ๒ 
ลักษณะ คือ ลักษณะที่ ๑ เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ ๒ เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 
  กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการ
ท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้าง
องค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
  ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุ่ม ดังกล่าว 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ ต้อมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
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๑๙ 
 

 

วิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมี
คุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมื ออาชีพและ
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  มีการจัดการเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดย
อาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๕๙ “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนา
ชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่ งสู่
คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 
 ๔.๓ มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง
๓ ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย ๓ มาตรฐานเช่นกัน คือมาตรฐานที่
๑คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือให้การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการ ของการจัดการศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ๒ ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม 
ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก  นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ   
และสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ ด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔.๔ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
  หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
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๒๐ 
 

 

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่ง
ต่อมาได้จัดท าเป็น ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งให้มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน  หรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  
รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชา
หรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไประยะหนึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได้จัดท า กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี ๒๕๕๓ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออก กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับ
เดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก ๒ ประการคือ 
๑) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แก_สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่ าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมิน
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 
๕.การประกันคุณภาพการศกึษา 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ ๓ ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom)  ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ
พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก)ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
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๒๑ 
 

 

คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับ 
อุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ๕.๑ แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๕.๑.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ข้อ ๓๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความ
มีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช่กันแพร่หลายในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเองแต่ ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี
กระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุง
พัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  
ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแกส่าธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่
มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา 
 หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

๑)**ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒)**เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ 
ซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓)**ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่  ประกอบด้วย
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ 
จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน
ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะทอ้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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๒๒ 
 

 

ภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน      
ซึ่งเปน็การประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 ๔)**ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๕)**เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ  กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพ่ือไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 
 ๕.๑.๒ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา  ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก*เช่น*เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น ๒ ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 ๑)**ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่  ๑ ถึง ๕ การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนินงานได้กี่ข้อ  ได้คะแนนเท่าใด  กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้
ถือว่าได้ ๐ คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ และ
กรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน  โดยมี
ระดับคะแนนอยูร่ะหว่าง ๐ - ๕ 
 ๒)**ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง ๑ ถึง ๕ โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ
ก าหนดคา่ร้อยละหรือคา่เฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม ๕ ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) 
ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ประการของ
การอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (๑) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (๒) พันธกิจด้านการ
วิจัย (๓) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (๔) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจ
ด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ
หลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด  ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ ๔ 
ถึงบทที่ ๖ ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
น าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
สถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๒๓ 
 

 

สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ ซึ่ง
ภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 
 ๕.๑.๓  กลไกการประกันคุณภาพ 
 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ*ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง*หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนี้*คือ*การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแตร่ะดับบุคคลระดับหลักสูตร  ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท า
คู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน*แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้อง
ประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ใน
ทุกระดับ 
 ๕.๑.๔ ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

 การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ     
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริงถูกต้องตรงกันทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา 
และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ
จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนา 
 
๖.ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในหมวด ๕   
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๓๔ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย
การพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป*มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ ใช้
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุม
เป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความ
หลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจ
และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๒๔ 
 

 

มาตรฐานท่ี ๑ 
คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง
ประสงค์ท้ังในฐานะพลเมือง 

และพลโลก 
 

 
มาตรฐานท่ี ๒ 

แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน 
การสถาบันอุดม 

 

หลักเกณฑ์ก ากับ 
มาตรฐาน รวมถึง 

มาตรฐานสถาบันอุดม 
ศึกษาและกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามพนัธกิจของการอุดมศึกษาและบริหารจัดการ 

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

ผลผลติทางการศึกษาทีไ่ด้คุณภาพ 
 

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้ 

และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี ๓ 
แนวการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการ    
และวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว   
และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา*ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา             
ในระดับอุดมศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึง
จ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวขอ้ง และการประกันคุณภาพการศึกษา 
สามารถแสดงในแผนภาพที่ ๑.๑ 
 
แผนภาพที่ ๑.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๗.การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบ  ติดตามและ
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ข้อมูลป้อนกลับ    

การประเมินคุณภาพภายนอก
ภายนอก 

การประกันคุณภาพภายใน 

ข้อมูลป้อนกลับ    

ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า  (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น  
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ ๑.๒ 
 
แผนภาพที่ ๑.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 จากแผนภาพที่ ๑.๒ จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  
(CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ 
ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน      
ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  การติดตามตรวจสอบ
ของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อน
ภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการด าเนินการของคณะและสถาบัน  เพ่ือ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
 
๘.การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

๘.๑ พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม 

ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด  
ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี ่(๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)   
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 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
แต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ตอบสนองเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา  ตัว
บ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ท่ัวไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มี
จุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว
เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจน
ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ
แรกโดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) กฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการ
ประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของ
ระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยัง
มีความแตกต่างจากรอบแรกคือ มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม 
ค ๑ สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และ
กลุม่ ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยาม
ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 ๘.๒ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา 
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โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - 
๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ 
ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจ ๔ ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน 
หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการ
ดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์  องค์ประกอบที่ ๕ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษาการวาง
ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุม 
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก ่
องค์ประกอบที่๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การ
ให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
องคป์ระกอบที ่๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการ
วิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการ
ประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ ละคณะ โดย
ครอบคลุมในดา้นกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม จุดมุ่งหมายของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการ
พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบันอันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปี
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การศึกษาตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้ง
การสร้างความม่ันใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒   
 อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้มีการด าเนินการตั้งแต่ การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต
และสง่เสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์
ทีส่ถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา  
มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  รวมทั้ง
มีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามี
อิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา
และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ 
ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พัฒนาขึ้น หรือเปน็ระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเปน็ระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้   
โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๘.๓ กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน
และเก็บขอ้มูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 P**=**เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปกีารศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้า
นี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปดิ-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
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 D**=**ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่          
๑–เดือนที่ ๑๒ ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปี
ถัดไป)  C/S  =  ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

 A**=**วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
 วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ๑. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
 ๒. สถาบันเก็บขอ้มูลระยะ ๑๒ เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ไดป้ระกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ 
ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
 ๓. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
 ๔. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ 
 ๕. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
 ๖. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
 ๗. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป
 ๘. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 
 ๙. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online
ภายใน ๑๒๐ วันนับจากสิ้นปีการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดย
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ๑ ชุด  อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรใน
สาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  ก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย ๓ คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๓๐ 
 

 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ทั้งนี ้คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับ 

การศึกษาเป็นดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ 

รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไป

ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอยา่งน้อย ๕ คน ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

สกอ. อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
๑. ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา่ หรือ 

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา่ขึ้นไป หรือ 

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
๒. กรรมการ 

- กรณีเปน็อาจารย์  ต้องท าหน้าที่เปน็อาจารย์ประจ ามาแล้วไมน่้อยกว่า ๒ ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อย

กว่า ๒ ปี 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ 

ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๓๖ แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 


