
ทิศทางระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยไทย
ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

(Changing QA System in Higher Education)

โดย 

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ 2562
 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
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 สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือมี 
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)

 สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันท่ีจัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญาท้ังที่เป็น
ของรัฐและเอกชน (พ.ร.บ.การอุดมศึกษา และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง อว.)

 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวง อว. และท่ีไม่อยู่ใน
สังกัดกระทรวง อว. (พ.ร.บ.การอุดมศึกษา และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง อว.)

 สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวง หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นส่วนราชการในสังกัด
กระทรวง อว. และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของ รมว.อว. (พ.ร.บ.การอุดมศึกษา และ 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง อว.)

 มาตรฐานการอุดมศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และเกณฑ์อื่นใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักสูตรการศึกษา และข้อก าหนดขั้นต่ าของ
เกณฑ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง เพื่อใช้เป้นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)

ค านิยาม
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พระราชบัญญัติการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา 49 ให้มสี านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามี
ฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษา
ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม หรือกระทรวงอ่ืน เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  
โดยค านึงถึง ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้ง
สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน” 



พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในเสร็จสิน้แล้วให้รายงาน
ผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมิน
ดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้
แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ใน
กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจด าเนินการปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพการศกึษาได้ ให้
สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกลา่วต่อ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อเสนอแนะต่อรัฐมนตรเีพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป



พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
มาตรา 64 การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศท่ีได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง  หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน  
หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็
ได้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบให้
หน่วยงานอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ 

มาตรา 65 เมื่อหน่วยงานด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแลว้ ให้แจ้งผลการ
ประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษาและส านักงานปลดักระทรวงเพ่ือทราบ ในกรณีที่หน่วยงาน
ต่างประเทศเป็นผู้ประเมิน ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการประเมนิต่อส านักงาน
ปลัดกระทรวงเพื่อทราบ ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผลการประเมินที่ได้รับแจ้ง
คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง สถาบันอุดมศึกษาอาจทักท้วงไปยังหน่วยงาน
ผู้ประเมินได้ และให้แจ้งส านักงานปลัดกระทรวงทราบด้วย ให้ถือว่าการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการประเมินตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ



พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562

มาตรา 66 ถ้าผลการประเมินตามมาตรา 65 ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมี
การจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษานั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากาหนด และให้น าความใน
มาตรา 56 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม



พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562

มาตรา 66 ถ้าผลการประเมินตามมาตรา 65 ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมี
การจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษานั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และให้น าความใน
มาตรา 56 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม



พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.2562

มาตรา 26 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)
(1) ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอดุมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยค านึงถึงประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการ
อุดมศึกษา ตลอดจนความเป็นอิสระและความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวา่ด้วยการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด้วย 

(2) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอต่อสภานโยบายให้ก าหนดมาตรการทางการเงินการคลัง และสิทธิ
ประโยชน์อื่น เพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา

(3) ให้ค าาแนะน าและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

(4) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และให้ค าแนะน าแก่ส านักงานปลัดกระทรวงในการจัดท าฐานข้อมูล มาตรฐานการ
อุดมศึกษา

(5) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาตามหน้าที่และอ านาจต่อรัฐมนตรี 
(6) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และความเห็นต่อรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรีหรือสภานโยบาย

มอบหมาย



พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.2562

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ในการให้ข้อเสนอแนะและ
ความเห็นชอบแก่รัฐมนตรีตามมาตรา 17 (6) (7) และ (12) และให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาของรัฐมนตรีตามมาตรา 17 (8) และ (9) 

17 (6) ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย 
17 (7) รับรองและเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และรับรองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
17 (8) พิจารณาเสนอการจัดต้ัง ยุบ รวม ปรับปรุง และเลิกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด ของ
กระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี 
17 (9) เสนอแนะและให้ความเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีไม่อยู่ ใน
สังกัดของกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี 
17 (12) วินิจฉัยสั่งการเพื่อยับยั้งหรือยุติการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ 
กระทรวงหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง



มาตรฐานการศึกษาของชาติ
(คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561) 

11

 ก าหนดผลลัพธ์การศึกษาที่ต้องการ (Desired Outcomes of 
Education หรือ DOE) เพ่ือใช้เป็นกรอบผลลัพธ์ที่เป็นคุณลักษณะ
ทั้งในระหว่างที่ก าลังศึกษาและหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งใน
บทบาทการเป็นผู้ร่วมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และเป็นพลเมืองไทย
ที่สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ 

 ก าหนดผลลัพธ์ของการศึกษาในรูปของคุณลักษณะของคนไทย 4.0 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ใช้เป็นกรอบใน
การจัดท ามาตรฐานการศึกษาข้ันต่ าส าหรับแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา





Desired Outcomes of Education (DOE)

13

ระดับอุดมศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง และมีความเป็น
ผู้น า เพื่อสร้างสัมมาอาชีพท่ีดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม โดยบูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็นผู้ประกอบการท่ีเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

กล้าต่อต้านการกระท าในสิ่งท่ีผิด ร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์การ
พัฒนาท่ียั่งยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทย
และประชาคมโลก

บุคคลผู้เรียนรู้
(Learner Person)

เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovative Co-creator)
เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน

ผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active Citizen)

สร้างสันติสุข



มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561)

ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน คือ
• ผลลัพธ์ผู้เรียน
• การวิจัยและนวัตกรรม
• การบริการวิชาการ
• ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
• การบริหารจัดการ



ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชพี

มีคุณธรรม ความเพียร 
มุ่งมั่น มานะ บากบั่น 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม

รอบรู้

ผลลัพธ์ผู้เรียน (Learner Outcomes)
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บุคคลผู้มีความรู้ (Learner Person)



สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่า
ให้ตนเอง ชุมชน สังคม 

ประเทศ

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
บูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนา

หรือแก้ไขปัญหาสังคม

ทักษะศตวรรษที่ 21

ผลลัพธ์ผู้เรียน (Learner Outcomes)

16

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creator)

ความเป็นผู้ประกอบการ



รู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย

ยึดมั่นในความถูกต้อง

กล้าหาญทางจริยธรรม

เสริมสร้างสันติสุข
อย่างยั่งยืน

ร่วมมือรวมพลังเพ่ือ
สร้างสรรค์การพัฒนา

ผลลัพธ์ผู้เรียน (Learner Outcomes)
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พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)



สร้างและ
ประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ใหม่

ผลงานวิจัย
ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ความต้องการ

จ าเป็นของประเทศ

สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทาง

ปัญญา

การสร้างคุณภาพชีวิต 
การสร้างโอกาส 

มูลค่าเพ่ิม และขีด
ความสามารถของ

ประเทศ

ผลลัพธ์ของการวิจัยและ
นวัตกรรมมีผลกระทบสูง

ต่อการพัฒนาผู้เรียน 

เครือข่ายความ
ร่วมมือ

เชื่อมโยงกับสภาพ
เศรษฐฏิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม

การวิจัยและนวัตกรรม

18



เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ตามระดับความเชี่ยวชาญ

และอัตลักษณ์

การบริการวิชาการ

19

การบริหารจัดการที่ประสาน
ความร่วมมือ

มีความโปร่งใส ชัดเจน 
และตรวจสอบได้ 

มีผลลัพธ์ที่น าไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ความยั่งยืน



มีการจัดการเรียนรู้ การ
วิจัย หรือการบริการ

วิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบ
สาน การสร้างความรู้ 

ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม

มีการปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย

และต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพ

และอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน 

เกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย / การสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 

ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

20



01

02

05

04

03

มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ มีการ
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว 
โปร่งใสและตรวจสอบได้

มีหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน

มีระบบประกันคุณภาพ มกีาร
ก ากับให้การจัดการศึกษาและ
การด าเนินงานตามพันธกิจ

การบริหารจัดการ

21



สาระส าคัญของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)

ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี



ข้อ 4 ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ใน
การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแล้วให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น
ติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

สาระส าคัญของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)



แนวทางการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามพระราชบัญญตัิการอุดมศึกษา พ.ศ.2562

 การประกันคุณภาพภายใน มคีวามเชื่อมโยงตั้งแต่การ
ติดตามตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ ซึ่งจะเป็นการติดตามตรวจสอบและประเมนิ
คุณภาพว่าสาขาวิชาด าเนินการได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้
ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือไม่



แนวทางการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามพระราชบัญญตัิการอุดมศึกษา พ.ศ.2562

 การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษาและ
เกิดผลลัพธ์ผู้เรียนตามที่หลักสูตรคาดหวัง แตก่ารประเมิน
ตนเองของหลักสูตรจะเป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาจะ
ด าเนินการเอง 



แนวทางการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามพระราชบัญญตัิการอุดมศึกษา พ.ศ.2562

 การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งสอดคล้องตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ข้อ 5.3 โดยสถาบันอุดมศึกษาด าเนิน
ประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปีต่อ สป.อว.

 การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอดคล้องตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมีการก ากับดูแลให้การด าเนินงานของสถาบัน
เกิดผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาด าเนินประเมิน
ตนเองและรายงานผลการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปีต่อ สป.อว. ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2562 



แนวทางการตรวจสอบการด าเนินการจดัการศึกษาของสถาบันอดุมศึกษาและการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในตามพระราชบัญญัตกิารอุดมศึกษา พ.ศ.2562 

การรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี ตั้งแต่ระดับหลักสูตร 
คณะ และสถาบัน ต้องครอบคลุมการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 5.3 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2562 มาตรา 63



ระบบประกนัคุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ในปัจจุบัน

ระบบ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน

ระบบของสากล  AUN-QA
 ABEST21 (บริหารธุรกิจ)
 EPAS (บริหารธุรกิจ)
 AMBA (บริหารธุรกิจ)
 WFME (แพทยศาสตร์)

 AACSB (บริหารธุรกิจ)
 EQUIS (บริหารธุรกิจ)
 EdPEx (สกอ.)*

 EdPEx (สกอ.)

ระบบของ
สภาวิชาชีพ

 สภาการพยาบาล
 สภาเทคนิคการแพทย์
 สภาเภสัชกรรม
 สภากายภาพบ าบัด

- -

ระบบที่
สถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาขึ้นเอง

 CUPT-QA
 CU-CQA100 (จฬ.)

 CUPT-QA  CUPT-QA
 จฬ.
 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ



หน่วยงานที่น าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้
EdPEx300

(5 หน่วยงาน)
EdPEx200

(25 หน่วยงาน)
Incubation 1+2 , GROW62+63

• ม.เชียงใหม่ : คณะ
แพทยศาสตร์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

• ม.สงขลานครินทร์ : 
คณะแพทยศาสตร์ 

• ม.มหิดล : คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดี

• ม.ขอนแก่น : คณะ
แพทยศาสตร์

• ม.เชียงใหม่ (8)
• ม.สงขลานครินทร์ (6)
• ม.ขอนแก่น (6)
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1)
• ม.นเรศวร (1)
• ม.ศิลปากร (1)
• ม.อุบลราชธานี (1)
• ม.บูรพา (1)

• ม.ขอนแก่น (6)
• ม.เกษตรศาสตร์ (6)
• ม.สงขลานครินทร ์(5) 
• มจธ. (5)
• ม.เชียงใหม่ (4) 
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2)
• ม.นเรศวร (2)
• มศว. (2)
• ม.พะเยา (2)
• ม.ศิลปากร ม.ธรรมศาสตร์ ม.บูรพา ม.ทักษิณ 

ม.มหิดล ม.แม่ฟ้าหลวง มทส. สจล. 
ส.บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มสธ. มรภ.วไลยฯ 
ม.นวมินทราธิราช ม.นานาชาติเอเชียแปซิฟกิ 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.อัสสัมชัญ (1)



ขอขอบคุณ


