
การประกนัคุณภาพ 
การศึกษาภายใน

21 กรกฎาคม 2553

ศาสตราจารยเ์กยีรติคุณ ดร.กติติชยั วฒันานกิร
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   เงือ่นไขสําคญัในการจัดระบบ
     ประกนัคุณภาพอุดมศึกษา         

  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
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การประกนัคุณภาพอุดมศึกษาในระยะต่อไปได้
ดาํเนินการภายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี :
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.2545
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 
กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
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การประกนัคุณภาพอุดมศึกษาตาม พรบ.

สมศ.ต้นสังกดั ก.พ.ร
สกศ.

      รัฐบาล (ครม.)
• กาํหนดยุทธศาสตร์ และมาตรฐานชาติ
• ตดิตามการปฏิบัต/ิ จัดสรรงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันอดุมศึกษา
รับผดิชอบจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยจดัให้มกีารประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึง ของการ
ปฏิบัตงิานประจาํตามปกติ (IQA)

กกอ./สกอ.
ส่งเสริม/สนับสนุนการอุดมศึกษา
เสนอ/กาํหนดมาตรฐาน และเกณฑ์
การปฏิบัติ
ร่วมจัดระบบประกนัคุณภาพภายใน

(IQA)รองรับการประเมนิภายนอก
(EQA)
รับข้อเสนอจาก สมศ. เพือ่ปรับปรุง
สถานศึกษา
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การประกนัคุณภาพอุดมศึกษาตาม พรบ.

ต้นสังกดั ก.พ.ร

สมศ.
ประเมนิผลการจดัการศึกษาของ
มหาฯ (EQA)
รับรองมาตรฐานคุณภาพและ
เสนอแนะการปรับปรุงสถานศึกษา
ต่อต้นสังกดั
รายงานการประเมนิต่อรัฐบาล
หน่วยงาน ทีเ่กีย่วข้อง และ
สาธารณชน

สถาบันอดุมศึกษา
รับผดิชอบจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยจดัให้มกีารประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบัตงิานประจาํตามปกติ (IQA)

สกศ.

กระทรวงศึกษาธิการ

กกอ/สกอ.

รัฐบาล (ครม.)
• กาํหนดยุทธศาสตร์ และมาตรฐานชาติ
• ตดิตามการปฏิบัต/ิ จัดสรรงบประมาณ
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การประกนัคุณภาพอุดมศึกษาตาม พรบ.

ต้นสังกดั
สกศ.

กระทรวงศึกษาธิการ

กกอ/สกอ.

   ก.พ.ร
• จัดทาํคาํรับรองการปฏบิัตริาชการ
• ตดิตามประเมินผลด้าน
ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ 
ประสิทธิภาพ และการพฒันา
องค์กร

• เสนอผลการประเมิน และส่ิงจูงใจ
ต่อ ครม.

สมศ.

สถาบันอดุมศึกษา
รับผดิชอบจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยจดัให้มกีารประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบัตงิานประจาํตามปกต ิ(IQA)

รัฐบาล (ครม.)
• กาํหนดยุทธศาสตร์ และมาตรฐานชาติ
• ตดิตามการปฏิบัต/ิ จัดสรรงบประมาณ
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การประกนัคุณภาพอุดมศึกษาตาม พรบ.

ต้นสังกดั
สกศ.

กระทรวงศึกษาธิการ

กกอ/สกอ.  ก.พ.รสมศ.

สถาบันอดุมศึกษา
รับผดิชอบจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยจดัให้มกีารประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบัตงิานประจาํตามปกต ิ(IQA)

รัฐบาล (ครม.)
• กาํหนดยุทธศาสตร์ และมาตรฐานชาติ
• ตดิตามการปฏิบัต/ิ จัดสรรงบประมาณ
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ประเดน็สําคญัของแผนอุดมศกึษาระยะยาว 
15 ปี           ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2551-พ.ศ.2565) 
      ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพการศึกษา 
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เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2 เม่ือสิน้สุดแผนในปี พ.ศ.2564 

  “ยกระดบัคณุภาพอุดมศกึษาไทย เพือ่ผลติและพฒันาบุคลากรทีม่ ี
คุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพฒันาศกัยภาพอุดมศกึษาในการ
สร้างความรู้และนวตักรรม เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศในโลกาภวิตัน์ รวมทัง้สนบัสนุนการพฒันาที่
ย ัง่ยนืของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงนิ 
การกํากบัมาตรฐาน และเครอืข่ายอุดมศกึษา บนพื้นฐานของ
เสรภีาพทางวชิาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชงิระบบ”
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แนวทางการพฒันาคุณภาพในสาระสําคญับางประเดน็จากแผน 15 ปี 
ประเดน็ท่ี 1
เพื่อแกปั้ญหาการไร้ทิศทาง ความซํ้ าซอ้น การขาดคุณภาพ และการขาด
ประสิทธิภาพ ใหพ้ฒันาจดัสถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม(category)
: กลุ่มวทิยาลยัชุมชน (Community Colleges)
: กลุ่มมหาวทิยาลยัส่ีปี (4-year University)และมหาวทิยาลยัศิลปศาสตร์
(Liberal Arts University)
: กลุ่มมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง
(Specialized University)
: กลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยั (Research University) และมหาวทิยาลยับณัฑิต 
(Graduate University)
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จุดเน้นของสถาบันตามการแบ่งกลุ่มสถาบันฯโดย กกอ. 
ก) วทิยาลยัชมุชน  
       ผลติหลกัสตูรตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีจดัฝึกอบรมสนองความ

ตอ้งการของทอ้งถิน่และรองรบัการเปลีย่นอาชพี
พืน้ฐาน และเป็นแหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติ

ข)   สถาบนัทีเ่น้นระดบัปรญิญาตร ี                                 
เน้นผลติบณัฑติปรญิญาตร ีเพือ่เป็นหลกัในการ
ขบัเคลือ่นการพฒันาและการเปลีย่นแปลงในระดบั
ภมูภิาค 
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จุดเน้นของสถาบันตามการแบ่งกลุ่มสถาบันฯ (ต่อ)
ค)   สถาบนัเฉพาะทาง                                                

เน้นผลติบณัฑติเฉพาะทางหรอืเฉพาะกลุม่สาขาวชิา 
รวมทัง้สาขาวชิาชพีเฉพาะทาง มบีทบาทในการพฒันา
ภาคการผลติจรงิทัง้อุตสาหกรรมและบรกิาร จาํแนกได้
เป็นสองลกัษณะ                                                   
ลกัษณะที1่ เน้นระดบับณัฑติศกึษา                            
ลกัษณะที2่ เน้นระดบัปรญิญาตรี
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จุดเน้นของสถาบันตามการแบ่งกลุ่มสถาบันฯ (ต่อ)
ง)   สถาบนัทีเ่น้นการวจิยัขัน้สงูและผลติบณัฑติระดบั

บณัฑติศกึษา โดยเฉพาะระดบัปรญิญาเอก                   
เน้นผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาโดยเฉพาะระดบั
ปรญิญาเอก รวมถงึการวจิยัหลงัปรญิญาเอก เพือ่เป็น
ผูนํ้าทางความคดิของประเทศ มศีกัยภาพในการ
ขบัเคลือ่นอุดมศกึษาใหอ้ยูใ่นแนวหน้าระดบัสากล สรา้ง
องคค์วามรู ้ทฤษฎ ีและขอ้คน้พบใหมท่างวชิาการ
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แนวทางการพฒันาคุณภาพในสาระสาํคัญบางประเดน็
จากแผน 15 ปี (ต่อ)
ประเดน็ท่ี 2
กกอ.จดัทาํหลกัเกณฑก์าํกบัและใชเ้คร่ืองมือเชิงนโยบาย และการเงิน
เพื่อ
- ลดเลิกหลกัสูตรท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการของสงัคม และ ตลาดแรงงาน
- ลดเลิกคณะและสถาบนัท่ีมีปัญหาคุณภาพรุนแรง
- จดักลไกคณะกรรมการตรวจสอบ และศูนยส์ถิติอุดมศึกษา
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แนวทางการพฒันาคุณภาพในสาระสาํคัญบางประเดน็
จากแผน 15 ปี (ต่อ)

ประเดน็ที ่3
ใหม้กีารออกแบบระบบความเชือ่มโยงระหวา่งอุดมศกึษา

และภาคการผลติ  เพือ่สรา้งภารกจิของมหาวทิยาลยัจาํนวน
หน่ึงทีใ่ชอุ้ปสงคจ์ากภาคการผลติเป็นตวัตัง้  ทัง้การจดั
หลกัสตูรและการเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการ การวจิยั
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แนวทางการพฒันาคุณภาพในสาระสาํคัญบาง
ประเดน็จากแผน 15 ปี (ต่อ)

ประเดน็ที ่4 
จดัใหม้กีารทาํงานรว่มกนัระหวา่งมหาวทิยาลยั กลุม่

มหาวทิยาลยั ศนูยค์วามเป็นเลศิ ภาคอุตสาหกรรมในและ
ต่างประเทศ  ภาคสงัคมและชมุชน 
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กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และ 
วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา

                    พ.ศ. 2553

17

หมวด ๑ บททัว่ไป
ขอ้ ๓ ระบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐานการศึกษาทุก
ระดบั ตอ้งประกอบดว้ย
(๑) การประเมินคุณภาพภายใน
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๓) การพฒันาคุณภาพการศึกษา
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หมวด ๑ บททัว่ไป(ต่อ)
ขอ้ ๔ ระบบการประกนัคุณภาพภายนอกเพื่อรับรอง
มาตรฐานและมุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดบั 
ตอ้งประกอบดว้ย

(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
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หมวด ๑ บททัว่ไป(ต่อ)
ขอ้ ๕ ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ืองเป็น
ประจาํทุกปีโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ทั้งน้ีดว้ยการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานตน้สงักดัและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ขอ้ ๖ ใหส้ถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานตน้สงักดั และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณา และเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน

ขอ้ ๗ สถานศึกษาตอ้งนาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ประกอบการจดัทาํแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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หมวด๒ การประกนัคุณภาพภายใน 
ส่วนที ่๓ การอุดมศึกษา
ข้อ ๓๒ ให้ม ี“คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา”
มอีาํนาจหน้าทีด่งันี้
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการประกนั

คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาโดยนําผลการ
ประเมนิคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง

(๓) แต่งตั้งคณะทาํงานเพือ่ดาํเนินการเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา
(๔) ปฏิบัตกิารอืน่ทีเ่กีย่วข้องตามทีรั่ฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย
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วธีิประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ขอ้ ๓๕ วธีิการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ใหใ้ช้
แนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี

(๑) ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้หน่วยงานหรือ
คณะกรรมการท่ีรับผดิชอบการดาํเนินการดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาข้ึน โดยมีหนา้ท่ีพฒันา บริหารและติดตามการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อให้
เกิดความมัน่ใจวา่การจดัการศึกษาจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
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วธีิประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน(ต่อ)
(๒) ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในเพื่อใชก้าํกบั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพภายใตก้รอบนโยบายและหลกัการท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด

(๓) ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาดาํเนินการตามระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษา

(๔) ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้ระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต ดงัต่อไปน้ี
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วธีิประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน(ต่อ)
(ก) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวชิาต่าง ๆ
(ข) คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาคณาจารย์
(ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน
(ง) หอ้งสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน
(จ) อุปกรณ์การศึกษา
(ฉ) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และบริการการศึกษา
(ช) การวดัผลการศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษา
(ซ) องคป์ระกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร
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วธีิประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน(ต่อ)
ใหแ้ต่ละคณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้ระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร โดยใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง

ขอ้ ๓๖ ใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี
และแจง้ผลใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
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  มาตรฐานสําหรับประเมนิคุณภาพภายนอก
ข้อ ๓๘ ในการประกนัคุณภาพภายนอก ให้สํานักงานทาํการประเมนิคุณภาพภายนอก

สถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาตแิละครอบคลุมหลกัเกณฑ์ใน
เร่ือง ดงัต่อไปนี้
(๑) มาตรฐานทีว่่าด้วยผลการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา
(๒) มาตรฐานทีว่่าด้วยการบริหารจดัการศึกษา
(๓) มาตรฐานทีว่่าด้วยการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั
(๔) มาตรฐานทีว่่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน

ในกรณทีีม่คีวามจาํเป็นต้องทาํการประเมนิคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอืน่เพิม่เตมิ
จากมาตรฐานทีก่าํหนดในวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานประกาศกาํหนดมาตรฐานอืน่ได้
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

26



กรณไีม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประกนัคุณภาพภายนอก

ขอ้ ๔๐ ในกรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา่ ผลการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาไดไ้ม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน ใหส้าํนกังานแจง้เป็น
หนงัสือพร้อมแสดงเหตุผลท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานแก่หน่วยงานตน้
สงักดัและสถานศึกษานั้น และใหส้ถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไ้ขโดยจดัทาํ
แผนพฒันาคุณภาพและดาํเนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมินใหม่
ภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการประเมินคร้ังแรก

27

ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 

ตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตขิอง กกอ.
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 ระบบประกันคุณภาพภายใน
กกอ.: กาํหนดกรอบนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในประกนัคณุภาพ

ภายใน ภายใต ้9 องคป์ระกอบคณุภาพ ประกอบดว้ย
1) พฒันาตวับง่ชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิในแต่ละองคป์ระกอบ 

เพือ่ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาสามารถประเมนิตนเองในทุกมติขิองการบรหิาร
การศกึษา

2) กาํหนดแนวทางการจดักระบวนการประเมนิคุณภาพการศึกษาโดย
เริม่จากระดบัสาขาวชิา/ภาควชิา คณะ และสถาบนั

                3)  สกอ./ตน้สงักดั ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี

               4)  สกอ.นาํผลการประเมินประกอบการรับรองวทิยฐานะ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการขอใหรั้บรองและการ
รับรองวทิยฐานะฯ 29

 ระบบประกันคุณภาพภายใน (ต่อ)
สถาบนัฯ:  พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและแนวทางการดาํเนินงานของ

ตนเอง ประกอบดว้ย
             1)  พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในภายใตก้รอบนโยบาย 

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ี กกอ. กาํหนด
          2)  สร้างตวับ่งช้ีและเกณฑเ์พิ่มเติมนอกเหนือจากตวับ่งช้ีของ กกอ. และ 
สมศ. ท่ีเหมาะสมกบัวสิยัทศัน์และสภาพแวดลอ้มของตนเอง

3) ประเมินตนเองและส่งรายงานประจาํปีไปยงั สกอ./ตน้สงักดั ทุกส้ิน
ปีการศึกษาตามระบบ CHE QA-Online 

               4) ติดตามตรวจสอบและพฒันาตามผลการประเมิน
30



หลกัการในการพฒันาตวับ่งช้ีประกนัคุณภาพ สกอ.
ตวับ่งช้ีครอบคลุม 9 องคป์ระกอบคุณภาพและเป็นไปตามกฎกระทรวงวา่
ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
ตวับ่งช้ีตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ตวับ่งช้ีประเมินปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิตและผลลพัธ์ โดยตวับ่งช้ี
ดา้นผลผลิตและผลลพัธ์จะรวมตวับ่งช้ีของ สกอ.และ สมศ. ทั้งน้ี เพื่อความ
เช่ือมโยงและเป็นเอกภาพของระบบประกนัคุณภาพอุดมศึกษาไทย
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หลกัการในการพฒันาตวับ่งช้ีประกนัคุณภาพ สกอ.
ตวับ่งช้ีมีความสมดุลระหวา่งมุมมองการบริหารจดัการทั้ง 4  ดา้น คือ ดา้น
นกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ดา้นกระบวนการภายใน  ดา้นการเงิน  
และดา้นบุคลากร การเรียนรู้และนวตักรรม
จาํนวนตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึน เป็นเพียงจาํนวนตวับ่งช้ีขั้นตํ่าสถาบนัอุดมศึกษา
สามารถเพิ่มเติมตวับ่งช้ีและเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสมกบัระดบัการ
พฒันาของสถาบนั 
เกณฑท่ี์พฒันาข้ึนมีทั้งประเภทเกณฑม์าตรฐานทัว่ไปท่ีใชก้บัทุกกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษา และเกณฑม์าตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษา ตามนิยามท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา
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ประเภทตวับ่งช้ี
ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กาํหนดเกณฑ์การ
ประเมนิตวับ่งช้ีเป็น 5 ระดบั  มคีะแนนตั้งแต่ 1 ถงึ 5  การประเมนิจะนับ
จาํนวนข้อและระบุว่าผลการดาํเนินงานได้กีข้่อ ได้คะแนนเท่าใด กรณทีีไ่ม่
ดาํเนินการใดๆ หรือดาํเนินการไม่ครบทีจ่ะได้ 1 คะแนน ให้ถอืว่าได้ 0 
คะแนน
ตวับ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลีย่ กาํหนดเกณฑ์การ
ประเมนิเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถงึ 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มจุีดทศนิยม)  
สําหรับการแปลงผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี (ซ่ึงอยู่ในรูปร้อยละหรือ
ค่าเฉลีย่) เป็นคะแนนทาํโดยการเทยีบบัญญตัไิตรยางศ์  โดยทีแ่ต่ละ
ตวับ่งช้ีจะกาํหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ทีค่ดิเป็นคะแนน 5 ไว้ 

33

เกณฑ์การประเมนิ
คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึงการดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึงการดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึงการดาํเนินงานระดบัพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึงการดาํเนินงานระดบัดี
คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึงการดาํเนินงานระดบัดีมาก
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กระบวนการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบนัวางแผนจดักระบวนการประเมินฯใหเ้สร็จก่อนส้ินปี
การศึกษา เพื่อสามารถนาํผลการประเมินไปทาํแผนปรับปรุงปี
ต่อไป
กระบวนการประเมินมี 4 ขั้นตอน ตามระบบพฒันาคุณภาพ:
PDCA
ทาํการประเมินตั้งแต่ระดบั ภาควชิา/สาขาวชิา คณะ และสถาบนั 
โดยใชร้ะบบ CHE QA Online ประเมินตั้งแต่ระดบัคณะข้ึนไป
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การประเมนิ: ภาควชิา/สาขาวชิา คณะ สถาบนั
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั  แต่ละ
สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งใชต้วับ่งช้ีคุณภาพของ สกอ.(และ สมศ.) ทุก
ตวัในการประเมินคุณภาพแต่ละปีการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัภาควิชา/สาขาวชิา คณะวชิา
และหน่วยงานท่ีมีการเรียนการสอนใหส้ถาบนัพิจารณาตวับ่งช้ีของ 
สกอ.(และ สมศ.)ท่ีจะนาํไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบับริบท โครงสร้าง และ
ระบบการบริหาร และปรับขอ้ความในตวับ่งช้ีและเกณฑม์าตรฐานให้
สอดคลอ้งกบัระดบัของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน 
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       การเตรียมการของสถาบัน
ก่อนการตรวจเยีย่มของทมีผู้ประเมนิ

เตรียมรายงานประจาํปีตามระบบ CHE QA Online และเตรียม
เอกสารอา้งอิง โดยอาจ Upload หรือ Link ไปยงั CHE QA Online 
แต่งตั้ง และประสานงานกบัทีมผูป้ระเมิน
เตรียมความพร้อมบุคลากร โดยเฉพาะผูท้าํหนา้ท่ีประสานงานการ
ตรวจเยีย่ม
เตรียมความพร้อมดา้นอุปกรณ์ และสถานท่ีจะอาํนวยความสะดวก
แก่ผูป้ระเมิน
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การแต่งตั้งคณะผู้ประเมนิ
คณะกรรมการประเมนิระดบัภาควิชาหรือหน่วยงานเทยีบเท่า

มีกรรมการประเมินฯ อยา่งนอ้ย 3 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขนาดของภาควชิาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า
เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่าท่ีผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผู ้
ประเมินของ สกอ. อยา่งนอ้ย 1 คน ในกรณีท่ีผูป้ระเมินจากภายนอกภาควชิาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถใหค้าํแนะนาํท่ีจะเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ต่อภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่าท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมใหไ้ม่ตอ้งผา่นการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. กไ็ด ้ส่วนผูป้ระเมินจากภายในภาควชิาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบนัจดัฝึกอบรมให้
โดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 
ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผูป้ระเมินจากภายในหรือภายนอกภาควชิาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ากไ็ด ้โดยตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ี
สถาบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 
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การแต่งตั้งคณะผู้ประเมนิ
คณะกรรมการประเมินระดบัคณะวชิาหรือหน่วยงานเทยีบเท่า

มีกรรมการประเมินฯ อยา่งนอ้ย 3  คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขนาดของคณะวชิาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า
เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัท่ีผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. 
อยา่งนอ้ย 1 คน ในกรณีท่ีผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัเป็นผูท่ี้มีความรู้และ
ประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถใหค้าํแนะนาํท่ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อคณะท่ีรับ
การประเมิน อาจอนุโลมใหไ้ม่ตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. ก็
ได ้ ส่วนผูป้ระเมินจากภายในสถาบนัตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ 
สกอ. หรือท่ีสถาบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ.
ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เป็นผูป้ระเมินจากภายในหรือนอกสถาบนักไ็ดใ้น
กรณีท่ีเป็นผูป้ระเมินภายในสถาบนัตอ้งอยูน่อกสงักดัคณะท่ีประเมิน โดยประธาน
ตอ้งเป็นผูท่ี้ข้ึนบญัชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สกอ.
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การแต่งตั้งคณะผู้ประเมนิ
คณะกรรมการประเมินระดบัสถาบัน

มีกรรมการประเมินฯ อยา่งนอ้ย 5 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขนาดของสถาบนั
เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัท่ีผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผู ้
ประเมินของ  สกอ. อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ส่วนผูป้ระเมินจากภายใน
สถาบนัตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ี
สถาบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ.
ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัท่ี
ข้ึนบญัชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สกอ.
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การตดิตามตรวจสอบโดย สกอ./ต้นสังกดั
 สกอ./ตน้สงักดั จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยา่ง

นอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี โดย
1) ติดตามความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามแผนการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบนั
2) จดัทาํรายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3) เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบนั
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   รายละเอยีดตวับ่งช้ี           
ทีพ่ฒันาโดย สกอ.
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องค์ประกอบและตวับ่งช้ีการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน
 จาํแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ข, ค(1), ค(2), ง,)

ที่ ตวับ่งชี ้ ข 
ค 
(1)

ค 
(2) ง

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ
1.1  กระบวนการพฒันาแผน / / / /

องค์ประกอบที ่2  การผลติบัณฑติ
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร / // // //
2.2 อาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก // // // //
2.3 อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ // // // //
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน / / / /
2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ / / / /

/ =ตวับ่งช้ีร่วมและเกณฑร่์วมกนัทุกกลุ่มสถาบนั
//= ตวับ่งช้ีร่วมแต่มีเกณฑเ์พิ่มเติมหรือแตกต่างเฉพาะกลุ่มสถาบนันั้น 43

องค์ประกอบและตวับ่งช้ีการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน
 จาํแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ข, ค(1), ค(2), ง,)

ที่ ตวับ่งชี ้ ข 
ค 
(1)

ค 
(2) ง

องค์ประกอบที ่2(ต่อ)  การผลติบัณฑติ
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน / / / /
2.7 ระบบและกลไกพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต / // / //
2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา / / / /

 / =ตวับ่งช้ีร่วมและเกณฑร่์วมกนัทุกกลุ่มสถาบนั
// =ตวับ่งช้ีร่วมแต่มีเกณฑเ์พิ่มเติมหรือแตกต่างเฉพาะกลุ่มสถาบนันั้น
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องค์ประกอบและตวับ่งช้ีการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน
 จาํแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

ที่ ตวับ่งชี ้ ข 
ค 
(1)

ค 
(2) ง

องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร / / / /
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา / / / /

องค์ประกอบที ่4 การวจิยั
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ // / // /
4.2 ระบบและกลไกจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ / // / //
4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและ

นกัวจิยั
//* //* //* //*

/ =ตวับ่งช้ีร่วมและเกณฑร่์วมกนัทุกกลุ่มสถาบนั
// =ตวับ่งช้ีร่วมแต่มีเกณฑเ์พิ่มเติมหรือแตกต่างเฉพาะกลุ่มสถาบนันั้น * =แยกตามกลุ่มสาขาวชิา 45

องค์ประกอบและตวับ่งช้ีการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน
 จาํแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

ที่ ตวับ่งชี ้ ข 
ค 
(1)

ค 
(2) ง

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สงัคม / / / /
5.2 กระบวนการบริการวชิาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม / / / /

องค์ประกอบที ่6  การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม / / / /

/= ตวับ่งช้ีร่วมและเกณฑร่์วมกนัทุกกลุ่มสถาบนั
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องค์ประกอบและตวับ่งช้ีการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน
 จาํแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

ที่ ตวับ่งชี ้ ข 
ค 
(1)

ค 
(2) ง

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจดัการ
7.1 ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั / / / /
7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ / / / /
7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจ / / / /
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง / / / /

องค์ประกอบที ่8  การเงนิและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ / / / /

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน / / / /

/ =ตวับ่งช้ีร่วมและเกณฑร่์วมกนัทุกกลุ่มสถาบนั
47
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   การประเมนิคุณภาพภายนอก
ในรอบที ่3 ตามร่างหลกัเกณฑ์และ

 แนวทางปฎบิัตขิอง สมศ.



กลุ่ม ก. วิทยาลยัชมุชน

กลุ่ม ข. สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี
ข. (1) สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี (รอบสอง กลุ่ม 4)
ข. (2) สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีและพฒันาสงัคม (รอบสอง กลุ่ม 2)

กลุ่ม ค. สถาบนัเฉพาะทาง
ค. (1) สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตเฉพาะทางระดบับณัฑิตศึกษาและวิจยั  (รอบสอง กลุ่ม 1) 
ค. (2) สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตเฉพาะทางระดบัปริญญาตรี (รอบสอง กลุ่ม 4)

กลุ่ม ง. สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขัน้สงูและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา 
             โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก (รอบสอง กลุ่ม 1)

การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของ สกอ.

49

กรอบการประเมนิคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
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มาตรฐาน ค่านํา้หนักจาํแนกตามกลุ่มสถาบัน
ข (1) ข (2) ค (1) ค (2) ง

1. ด้านคุณภาพบัณฑิต 40 30 30 40 30
2. ด้านงานวจิยั และงานสร้างสรรค์ 15 15 30 15 30
3. ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม 15 25 10 15 10
4. ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและ
วฒันธรรม

5 5 5 5 5

5. ด้านการบริหารและพฒันาสถาบัน 15 15 15 15 15
6. ด้านการประกนัและพฒันาคุณภาพ
ภายใน

10 10 10 10 10



รวมจาํนวนตวับ่งช้ีประเมนิ   
คุณภาพการศึกษาภายใน

แต่ละปีการศึกษา
ทั้งทีพ่ฒันาโดย สกอ. และ สมศ
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    จาํนวนตวับง่ช้ีประกนัคณุภาพ แบง่ตามองคป์ระกอบคณุภาพ 9 ด้าน
องค์ประกอบคุณภาพ Input 

Indicators
Process

Indicators
Output/Outcome

Indicators
รวม 

1. ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผน
ดาํเนินการ

- 1 - 1

2. การผลติบัณฑติ 3 4 1+ สมศ 5? 8+5?
3. กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา - 2 - 2
4. การวจิยั 1 2 + สมศ 3? 3+3?
5. การบริการทางวชิาการแก่สังคม - 2 + สมศ 3? 2+3?
6. การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม - 1 + สมศ 2? 1+2?
7. การบริหารและการจดัการ - 4 + สมศ 2? 4+2?
8. การเงนิและงบประมาณ - 1 - 1
9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ - 1 - 1
                                รวมตวับ่งช้ี 4 18 1+ สมศ 15? 23+15?
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