
การประกนัคุณภาพ 

การศึกษาภายใน:

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร



เงื่อนไขสําคัญในการจัดระบบ

ประกันคุณภาพอุดมศึกษา         

ตั้งแตปการศึกษา 2553



การประกันคุณภาพอุดมศึกษาในระยะตอไปได

ดําเนินการภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ :

พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2545

แผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553



การประกันคุณภาพอุดมศึกษาตาม พรบ.

สมศ.ตนสังกัด ก.พ.ร

สกศ.

รัฐบาล (ครม.)
• กาํหนดยุทธศาสตร และมาตรฐานชาติ
• ติดตามการปฏิบัติ/ จดัสรรงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันอุดมศึกษา

รับผิดชอบจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ โดยจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง  ของ
การปฏิบตัิงานประจําตามปกติ (IQA)

กกอ./สกอ.
สงเสริม/สนับสนุนการอุดมศึกษา
เสนอ/กาํหนดมาตรฐาน และเกณฑ
การปฏิบัติ

รวมจัดระบบประกันคุณภาพภายใน

(IQA)รองรับการประเมินภายนอก

(EQA)

รับขอเสนอจาก สมศ. เพื่อปรับปรุง
สถานศึกษา



การประกันคุณภาพอุดมศึกษาตาม พรบ.

ตนสังกัด ก.พ.ร

สมศ.
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ

มหาฯ (EQA)

รับรองมาตรฐานคุณภาพและ

เสนอแนะการปรับปรงุ

สถานศึกษาตอตนสังกัด

รายงานการประเมินตอรัฐบาล 

หนวยงาน ที่เกี่ยวของ และ

สาธารณชน

สถาบันอุดมศึกษา

รับผิดชอบจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ โดยจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัตงิานประจําตามปกติ (IQA)

สกศ.

กระทรวงศึกษาธิการ

กกอ/สกอ.

รัฐบาล (ครม.)
• กาํหนดยุทธศาสตร และมาตรฐานชาติ
• ติดตามการปฏิบัติ/ จัดสรรงบประมาณ



การประกันคุณภาพอุดมศึกษาตาม พรบ.

ตนสังกัด

สกศ.

กระทรวงศึกษาธิการ

กกอ/สกอ.

ก.พ.ร
• จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

• ติดตามประเมินผลดาน

ประสิทธผิล คุณภาพการใหบรกิาร 

ประสิทธภิาพ และการพัฒนา

องคกร

• เสนอผลการประเมิน และสิ่งจูงใจ

ตอ ครม.

สมศ.

สถาบันอุดมศึกษา

รับผิดชอบจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ โดยจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึง่ของการ

ปฏิบัตงิานประจําตามปกติ (IQA)

รัฐบาล (ครม.)
• กาํหนดยุทธศาสตร และมาตรฐานชาติ
• ติดตามการปฏิบัติ/ จดัสรรงบประมาณ



การประกันคุณภาพอุดมศึกษาตาม พรบ.

ตนสังกัด

สกศ.

กระทรวงศึกษาธิการ

กกอ/สกอ.ก.พ.รสมศ.

สถาบันอุดมศึกษา

รับผิดชอบจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ โดยจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึง่ของการ

ปฏิบัตงิานประจําตามปกติ (IQA)

รัฐบาล (ครม.)
• กาํหนดยุทธศาสตร และมาตรฐานชาติ
• ติดตามการปฏิบัติ/ จดัสรรงบประมาณ



ประเด็นสําคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป     

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-พ.ศ.2565)

ในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษา 



เปาหมายของกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาวฉบับที่ 2 

เมือ่สิ้นสุดแผนในป พ.ศ.2564

“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสูตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสราง
ความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในโลกาภิวัตน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”



แนวทางการพัฒนาคุณภาพในสาระสําคัญบางประเด็นจากแผน 15 ป 
ประเด็นที่ 1

เพื่อแกปญหาการไรทิศทาง ความซ้ําซอน การขาดคุณภาพ และการขาด
ประสิทธิภาพ ใหพัฒนาจัดสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม(category)

: กลุมวิทยาลัยชุมชน (Community Colleges)

: กลุมมหาวิทยาลัยสี่ป (4-year University)และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร
(Liberal Arts University)

: กลุมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
(Specialized University)

: กลุมมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และมหาวิทยาลัยบณัฑิต 
(Graduate University)



จุดเนนของสถาบันตามการแบงกลุมสถาบันฯโดย กกอ.

ก) วิทยาลัยชุมชน  

ผลิตหลักสูตรต่ํากวาปริญญาตรี จัดฝกอบรมสนองความ
ตองการของทองถิ่นและรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน 
และเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต

ข) สถาบนัที่เนนระดับปริญญาตร ี                                         
เนนผลิตบณัฑิตปริญญาตรี เพื่อเปนหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค 



จุดเนนของสถาบันตามการแบงกลุมสถาบันฯ (ตอ)

ค) สถาบนัเฉพาะทาง                                                              
เนนผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา 
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง มบีทบาทในการพัฒนา
ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ จําแนกได
เปนสองลักษณะ                                                          
ลักษณะที่1 เนนระดับบัณฑติศึกษา                                      
ลักษณะที่2 เนนระดับปริญญาตรี



จุดเนนของสถาบันตามการแบงกลุมสถาบันฯ (ตอ)

ง) สถาบนัที่เนนการวิจัยขัน้สูงและผลิตบณัฑิตระดับ
บัณฑติศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก                            
เนนผลิตบณัฑิตระดับบัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก รวมถงึการวิจัยหลังปริญญาเอก เพื่อเปนผูนํา
ทางความคดิของประเทศ มีศักยภาพในการขับเคลือ่น
อุดมศึกษาใหอยูในแนวหนาระดับสากล สรางองคความรู 
ทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวชิาการ



แนวทางการพัฒนาคุณภาพในสาระสําคญับางประเด็นจาก

แผน 15 ป (ตอ)

ประเด็นที่ 2

กกอ.จดัทําหลักเกณฑกํากับและใชเครื่องมือเชงินโยบาย และการเงิน

เพื่อ

- ลดเลิกหลักสูตรที่ไมเปนที่ตองการของสงัคม และ ตลาดแรงงาน

- ลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปญหาคุณภาพรุนแรง

- จัดกลไกคณะกรรมการตรวจสอบ และศูนยสถิติอุดมศึกษา



แนวทางการพัฒนาคุณภาพในสาระสําคญับางประเด็นจาก

แผน 15 ป (ตอ)

ประเด็นที่ 3

ใหมีการออกแบบระบบความเชื่อมโยงระหวางอุดมศกึษา

และภาคการผลิต  เพื่อสรางภารกิจของมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่ง

ที่ใชอุปสงคจากภาคการผลิตเปนตัวตั้ง  ทั้งการจัดหลักสูตรและ

การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย



แนวทางการพัฒนาคุณภาพในสาระสําคญับางประเด็นจาก

แผน 15 ป (ตอ)

ประเด็นที่ 4

จัดใหมีการทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กลุม

มหาวิทยาลัย ศูนยความเปนเลศิ ภาคอตุสาหกรรมในและ

ตางประเทศ  ภาคสังคมและชุมชน 



กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. 2553

(เฉพาะประเด็นสําคัญและเกี่ยวกับอุดมศกึษา)



ความหมาย
“การประเมินคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาการติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการ

ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือ

โดยหนวยงานตนสังกัดทีม่ีหนาที่กํากบัดูแลสถานศึกษา

“การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินคุณภาพการ

จัดการศึกษาการติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือผูประเมินภายนอก



ความหมาย(ตอ)
“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการ
ติดตามตรวจสอบ   ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
คณุภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษา
เขาสูคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาของชาติ โดยมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสราง การวางแผน และการ
ดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกัน
ของทุกคน



หมวด ๑ บททั่วไป

ขอ ๓ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุก
ระดบั ตองประกอบดวย

(๑) การประเมินคุณภาพภายใน

(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา



หมวด ๑ บททั่วไป(ตอ)

ขอ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรอง

มาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทกุระดับ 

ตองประกอบดวย

(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก

(๒) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา



หมวด ๑ บททั่วไป(ตอ)

ขอ ๕ ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปน

ประจําทุกปโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ดวยการสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน

ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา และเปดเผยรายงานนั้นตอสาธารณชน

ขอ ๗ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป

ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา



หมวด๒ การประกันคณุภาพภายใน 

สวนที่ ๓ การอุดมศึกษา

ขอ ๓๒ ใหมี “คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา”

มีอํานาจหนาทีด่ังนี้ 

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อสงเสรมิ สนับสนนุ และพัฒนาการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยนําผลการ

ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(๓) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดบัอุดมศกึษา

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รฐัมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย



วิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ขอ ๓๕ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหใช

แนวปฏิบัติดังตอไปนี้

(๑) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือ

คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาขึ้น โดยมีหนาที่พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อให

เกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ



วิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(ตอ)

(๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในเพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและหลักการที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

(๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา

(๔) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไก

ควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังตอไปนี้



วิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(ตอ)
(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ

(ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย

(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน

(ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น

(จ) อุปกรณการศึกษา

(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา

(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา

(ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร



วิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(ตอ)
ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง

ขอ ๓๖ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป

และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน



มาตรฐานสําหรับประเมินคุณภาพภายนอก
ขอ ๓๘ ในการประกันคณุภาพภายนอก ใหสํานกังานทําการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศกึษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑใน
เรื่อง ดังตอไปนี้

(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา

(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบรหิารจดัการศกึษา

(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน

ในกรณีทีม่ีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติม
จากมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นได
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี



กรณีไมผานเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก

ขอ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา ผลการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปน

หนังสือพรอมแสดงเหตุผลทีไ่มผานเกณฑมาตรฐานแกหนวยงานตน

สังกัดและสถานศึกษานั้น และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมินใหม

ภายในสองปนับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินครั้งแรก



ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตั้งแตปการศึกษา 2553

ตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติของ กกอ.



 ระบบประกันคุณภาพภายใน
กกอ.: กําหนดกรอบนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในประกันคุณภาพ

ภายใน ภายใต 9 องคประกอบคุณภาพ ประกอบดวย

1) พัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินในแตละองคประกอบ เพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินตนเองในทุกมิติของการบริหารการศึกษา

2) กําหนดแนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย
เริ่มจากระดับสาขาวิชา/ภาควิชา คณะ และสถาบัน

3) สกอ./ตนสังกัด ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป

4) สกอ.นําผลการประเมินประกอบการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎกระทรวงวาดวยการขอใหรับรองและการ
รับรองวิทยฐานะฯ



 ระบบประกันคุณภาพภายใน (ตอ)
สถาบันฯ: พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและแนวทางการดําเนินงานของ

ตนเอง ประกอบดวย

1)  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในภายใตกรอบนโยบาย 

หลกัเกณฑและแนวปฏิบัติที่ กกอ. กําหนด

2) สรางตัวบงชี้และเกณฑเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวบงชี้ของ กกอ. และ 

สมศ. ที่เหมาะสมกับวิสัยทัศนและสภาพแวดลอมของตนเอง

3) ประเมินตนเองและสงรายงานประจําปไปยัง สกอ./ตนสังกัด ทกุสิ้น

ปการศึกษาตามระบบ CHE QA-Online

4) ติดตามตรวจสอบและพฒันาตามผลการประเมิน



หลักการในการพฒันาตัวบงชี้ประกนัคุณภาพ สกอ.

ตัวบงชี้ครอบคลุม 9 องคประกอบคุณภาพและเปนไปตามกฎกระทรวงวา

ดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานตาง ๆ ที่เกีย่วของ  

ตัวบงชี้ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยตัวบงชี้

ดานผลผลิตและผลลัพธจะรวมตัวบงชี้ของ สกอ.และ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อความ

เชื่อมโยงและเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทย



หลักการในการพฒันาตัวบงชี้ประกนัคุณภาพ สกอ.

ตัวบงชี้มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน คือ ดาน

นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน  ดานการเงิน  

และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม

จํานวนตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น เปนเพียงจํานวนตัวบงชี้ขั้นต่ําสถาบันอุดมศึกษา

สามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการ

พัฒนาของสถาบัน 

เกณฑที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑมาตรฐานทั่วไปที่ใชกบัทุกกลุม

สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม

สถาบันอุดมศึกษา ตามนิยามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 



ประเภทตัวบงชี้

ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการ

ประเมินตวับงชี้เปน 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนบั

จํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีทีไ่ม

ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบทีจ่ะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 

คะแนน

ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการ

ประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มจีุดทศนิยม)

สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตวับงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือ

คาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ  โดยทีแ่ตละ

ตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว 



เกณฑการประเมิน

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึงการดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึงการดําเนินงานตองปรับปรุง

คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึงการดําเนินงานระดับพอใช

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึงการดําเนินงานระดับดี

คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึงการดําเนินงานระดับดีมาก



กระบวนการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

สถาบันวางแผนจดักระบวนการประเมนิฯใหเสร็จกอนสิ้นป

การศึกษา เพื่อสามารถนําผลการประเมินไปทําแผนปรับปรุงป

ตอไป

กระบวนการประเมินมี 4 ขั้นตอน ตามระบบพัฒนาคุณภาพ:

PDCA

ทําการประเมินตั้งแตระดับ ภาควิชา/สาขาวิชา คณะ และสถาบัน 

โดยใชระบบ CHE QA Online ประเมนิตัง้แตระดับคณะขึ้นไป



การประเมิน: ภาควิชา/สาขาวิชา คณะ สถาบัน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  แตละ

สถาบันอุดมศึกษาจะตองใชตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ.(และ สมศ.) ทุก

ตัวในการประเมินคุณภาพแตละปการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิชา

และหนวยงานที่มีการเรียนการสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงชี้ของ 

สกอ.(และ สมศ.)ทีจ่ะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท โครงสราง และ

ระบบการบริหาร และปรับขอความในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานให

สอดคลองกับระดับของหนวยงานที่รับการประเมิน 



การเตรยีมการของสถาบัน

กอนการตรวจเยี่ยมของทีมผูประเมนิ

เตรียมรายงานประจําปตามระบบ CHE QA Online และเตรียม

เอกสารอางอิง โดยอาจ Upload หรือ Link ไปยัง CHE QA Online 

แตงตัง้ และประสานงานกับทีมผูประเมิน

เตรียมความพรอมบุคลากร โดยเฉพาะผูทําหนาที่ประสานงานการ

ตรวจเยี่ยม

เตรียมความพรอมดานอปุกรณ และสถานที่จะอํานวยความสะดวก

แกผูประเมิน



การแตงตั้งคณะผูประเมิน

คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา

มีกรรมการประเมนิฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของภาควิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา

เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผู

ประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทาเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชน

อยางยิ่งตอภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการ

ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทาตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมให

โดยใชหลักสูตรของ สกอ.

ประธานคณะกรรมการประเมินฯเปนผูประเมินจากภายในหรือภายนอกภาควิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทาก็ได โดยตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่

สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.



การแตงตั้งคณะผูประเมิน

คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา

มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3  คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา

เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกสถาบันเปนผูที่มีความรูและ
ประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะที่รับ
การประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็
ได  สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ 
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เปนผูประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ไดใน
กรณีที่เปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธาน
ตองเปนผูที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สกอ.



การแตงตั้งคณะผูประเมิน

คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน

มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน

เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผู

ประเมินของ  สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายใน

สถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่

สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่

ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 

สกอ.



การติดตามตรวจสอบโดย สกอ./ตนสังกัด

 สกอ./ตนสังกัด จัดใหมีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยาง

นอยหนึ่งครั้งในทุกสามป โดย

1) ตดิตามความกาวหนาของการปฏิบัตติามแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบัน

2) จัดทํารายงานการตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

3) เสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบัน



ตัวบงชี้          
ที่พัฒนาโดย สกอ.



องคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

 จําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศกึษา (ข, ค(1), ค(2), ง,)

ที่ ตัวบงชี้ ข ค 
(1)

ค 
(2)

ง

องคประกอบที่ 1  ปรชัญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ 
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  / / / /

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร / // // //

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก // // // //

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ // // // //

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนบัสนุน / / / /

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู / / / /

/ =ตัวบงชี้รวมและเกณฑรวมกันทุกกลุมสถาบัน

//= ตัวบงชี้รวมแตมีเกณฑเพิ่มเติมหรือแตกตางเฉพาะกลุมสถาบันนัน้ 



องคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

 จําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศกึษา (ข, ค(1), ค(2), ง,)

ที่ ตัวบงชี้ ข ค 
(1)

ค 
(2)

ง

องคประกอบที่ 2(ตอ)  การผลิตบัณฑิต 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน / / / /

2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต / // / //

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา / / / /

/ =ตัวบงชี้รวมและเกณฑรวมกันทุกกลุมสถาบัน

// =ตัวบงชี้รวมแตมีเกณฑเพิ่มเติมหรือแตกตางเฉพาะกลุมสถาบันนัน้ 



องคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

 จําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศกึษา

ที่ ตัวบงชี้ ข ค 
(1)

ค 
(2)

ง

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร / / / /

3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมิกิจกรรมนักศึกษา / / / /

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสรางสรรค // / // /

4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค / // / //

4.3 เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัย

//* //* //* //*

/ =ตัวบงชี้รวมและเกณฑรวมกันทุกกลุมสถาบัน

// =ตัวบงชี้รวมแตมีเกณฑเพิ่มเติมหรือแตกตางเฉพาะกลุมสถาบันนัน้ * =แยกตามกลุมสาขาวิชา 



องคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

 จําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศกึษา

ที่ ตัวบงชี้ ข ค 
(1)

ค 
(2)

ง

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงัคม / / / /

5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสงัคม / / / /

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม / / / /

/= ตัวบงชี้รวมและเกณฑรวมกันทุกกลุมสถาบัน



องคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

 จําแนกตามกลุมสถาบันอุดมศกึษา

ที่ ตัวบงชี้ ข ค 
(1)

ค 
(2)

ง

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ

7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบนัและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน / / / /

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบนัเรียนรู / / / /

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ / / / /

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง / / / /

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ / / / /

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน / / / /

/ =ตัวบงชี้รวมและเกณฑรวมกันทุกกลุมสถาบัน



รวมจํานวนตัวบงชี้ประเมิน   
คุณภาพการศึกษาภายใน

แตละปการศึกษา

 ทั้งที่พัฒนาโดย สกอ. และ สมศ



จํานวนตัวบงชี้ประกันคุณภาพ แบงตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน

องคประกอบคุณภาพ Input 

Indicators

Process

Indicators

Output/Outcome  

Indicators

รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ 

- 1 - 1

2. การผลิตบัณฑิต 3 4 1+ สมศ 5? 8+5?

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 2 - 2

4. การวิจัย 1 2 + สมศ 3? 3+3?

5. การบรกิารทางวิชาการแกสังคม - 2 + สมศ 3? 2+3?

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม - 1 + สมศ 2? 1+2?

7. การบรหิารและการจัดการ - 4 + สมศ 2? 4+2?

8. การเงินและงบประมาณ - 1 - 1

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 1 - 1

รวมตัวบงชี้ 4 18 1+ สมศ 15? 23+15?
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