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การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา1 
 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
1.1   ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา  

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มี แนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น 
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน 
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน  

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป  

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)  
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

                                           
1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

บทท่ี 1  
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา 
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9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

1.2  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนา มุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  

โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) 
ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน
เพ่ือน าไปปรบัปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐาน 
ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับ 

 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด

จุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”  
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา  

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและ/หรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
 



                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
            ระดบัหลักสตูร (Tier 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[3] 
 

 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก
รอบ 5 ปี นับตั้งแตก่ารประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

2.2  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15  ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย 
ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตใน
ชนบท ท้องถิ่น และระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้าง
ความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวก
ต่อการผลิต พัฒนา และการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการ
ของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควร
น าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไข
ในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  
จัดฝึกอบรม สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริง ในชุมชน 
สถาบันสนับสนุน รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการ
ด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์  รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 
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กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท า
วิทยานิพนธ์และการวิจัย รวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิด
ของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้
ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ  

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว  

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี 2555 – 2559  ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น  โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก าลังคนที่มี
ศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคม     
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และ
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพ อาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัย
การบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติ
อย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555-2559) 
บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและ มุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ” 

 

 2.3  มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 

ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ใน มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติที่ประกอบด้วย มาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกันคือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์
ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้านคือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ 



                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา        
โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้      
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

2.4  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
  หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมา
ได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบั ติสาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัย
สนับสนุนและส่งเสริม สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
สถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม ส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการ ตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา หลังจากด าเนินการตามประกาศ
ฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 
และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของ
กฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายใน
และ ภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา การประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 2) เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยน ให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  
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3.  การประกันคุณภาพการศึกษา 
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง

ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการคือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic 
freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะ
รับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) ต่อมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุน
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง   
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึ งมีหน้าที่ ร่ วมกับสถานศึกษา  
ในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

       ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33  
ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
สถาบัน จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่
สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการ
วางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนิน
ภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมี พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่า สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
  หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ  
ซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย การ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 

 



                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
            ระดบัหลักสตูร (Tier 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทีค่ณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระ
ในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและ สถาบัน
ต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพ และประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ  

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะ เรื่อง  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
เพ่ือไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  
     มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น  

 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 

5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้
กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ และกรรมการประเมิน (peer 
review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้น ๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5  

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูป
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน  ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) 
ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของ
การอุดมศึกษา และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการ
วิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจ



   
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสตูร (Tier 3)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ด้านอื่น ๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกันหากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลัก
ของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่  4 ของคู่มือฉบับนี้ 
จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 

เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่อง เดียวกันกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้
ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการ ดังกล่าวด้วย 

 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
    ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบาย และผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ 
คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะ
และสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับ
บุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับ
เพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการ หรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ  

 

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
    การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด 

และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้อง ตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา  

 

4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วย 
การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่ พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนา 
การอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการ



                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
            ระดบัหลักสตูร (Tier 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[9] 
 

ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือ
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจ และมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได ้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถาน ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและ
พัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับ
การศึกษา ตลอดจนสะท้อน ให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

เ พ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึง
จ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 

 
แผนภาพที่ 1.1  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 

 



   
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสตูร (Tier 3)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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5.  ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติ ที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า ( input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น 
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ ภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

 
 

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
  จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แล้ว จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยใช้รูปแบบ 
การจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง  
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือน าเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท า
รายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร 
การด าเนินการของคณะ และสถาบันเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม  



                                                                                                                     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดบัหลักสตูร (Tier 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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1. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง  การมีระบบและกลไกในการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต 
ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 
 

2. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับ
การพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะ
ในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ดังนี้ 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รอบที่ 1 (พ.ศ. 2550 – 2552) เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  เป็นระบบที่มหาวิทยาลัยได้น าเกณฑ์ 

การประเมินและตัวบ่งชี้มาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานซึ่งมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  
และผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยมีความครอบคลุมตัวบ่งชี้ ส าหรับการประกันคุณภาพภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2550 รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้ส าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสอง ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) “สมศ.” และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

รอบที่ 2 ( พ.ศ. 2553 – 2556) ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรกโดยได้น าเกณฑ์การประเมิน 
และตัวบ่งชี้มาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ โดยมีความครอบคลุมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของ สกอ . พ.ศ. 2553 ซึ่งได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกัน  

รอบที่ 3  (พ.ศ. 2557 – 2561)  ในปี พ.ศ. 2557  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559 ) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้
ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา  

 

บทท่ี 2  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  



   
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร (Tier 3) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษา
มีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่สถาบันอุดมศึกษา เลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวง ว่าด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยอาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกัน
คุณภาพได้ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้พิจารณาถึง
ทิศทางการจัดการศึกษาในอนาคตและการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ  จึงเสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14  กันยายน พ.ศ. 2559  (วาระพิเศษ) เรื่อง ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา 2559 – 2562  ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้  
 

ระดับสถาบัน  ก าหนดในการประเมินรอบ 4 ปี  
 

ปีการศึกษา เกณฑ์การประเมิน 
2559  สกอ.   

 โครงร่างองค์กร (OP) 
 ผลลัพธ์หมวด 7  

2560 -2561  EdPEx1 200  
 โครงร่างองค์กร (OP) 
 ข้อก าหนดโดยรวมหมวด1-6 และผลลัพธ์หมวด 7  

2562  EdPEx  
 โครงร่างองค์กร (OP) 
 ข้อก าหนดโดยรวมและข้อก าหนดย่อย หมวด1-6 และผลลัพธ์หมวด 7  

 

 

  ระดับคณะ ก าหนดให้เลือกเกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละส่วนงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2559 – 2562  โดยในปีการศึกษา 2562 ระดับคณะใช้ Queue 3 : EdPEx 
 
 

ระดับ ระบบคุณภาพที่ใช้ 
คณะ/ส่วนงานที่มี 
การจัดการเรียน 

การสอน 

เกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละคณะแบ่งเป็น 3 Queue 
ได้แก่ 
Queue 1 : สกอ.   
Queue 2 : สกอ.+โครงร่างองค์กร (OP)+ผลลัพธ์หมวด 7  
Queue 3 : EdPEx1 

   
 
 
 
 
 



                                                                                                                     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดบัหลักสตูร (Tier 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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  หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ก าหนดให้เลือกเกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละส่วนงาน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2562   
 

 

ระดับ ระบบคุณภาพที่ใช้ 

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ AS-EdPEx2   
 

 
 

ระดับหลักสูตร ให้เลือกเกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา  
2559 – 2562   

 

ระดับ ระบบคุณภาพที่ใช้ 
หลักสูตร เกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ 
Tier 1 : สกอ. (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
Tier 2 : สกอ. TQR3 และระบบสภาวิชาชีพ 
Tier 3 : AUNQA4 หรือเกณฑ์การประเมินนานาชาติอ่ืนๆ 

  

 หมายเหตุ :  1 Education Criteria for Performance Excellence  
  2 Academic Support-Education Criteria for Performance Excellence  
 3 Thai Qualifications Register  
  4 ASEAN University Network-Quality Assurance 

 
3. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ให้แนวทาง
และข้อเสนอแนะในการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้กลไกของการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ด าเนินการ 2 เรื่องหลัก เพ่ือให้ไปสู่เป้าหมาย 
ได้แก่ 

3.1 การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1.1 คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  
  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน  กรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี/ผู้อ านวยการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

 วางระบบและพัฒนากลยุทธ์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

 วางระบบการเชื่อมโยงงานด้านประกันคุณภาพกับระบบการท างานด้านอื่น ๆ ที่สะท้อน
ถึงการพัฒนาระบบการศึกษา 

 พัฒนาและยกระดับระบบการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 



   
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร (Tier 3) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะฯ ให้เป็นไปตาม
เกณฑแ์ละได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติตามบริบทที่เหมาะสมของหน่วยงานนั้น ๆ  

 ผลักดันการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส และวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของการท างานในรอบปีต่อไป 

 

3.1.2 คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเป็นรองประธาน และกรรมการประกอบด้วย 
รองคณบดี/รองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/ส่วนงานที่มีการจัดการเรียน 
การสอน และส่วนงานสนับสนุนวิชาการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

 ก ากับ ติดตามและประเมินผล การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

 จัดท าฐานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน 
วิเคราะห์ ประมวลผล เพ่ือยกระดับระบบการประเมินตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

 ผลักดันระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 จัดท าและเตรียมความพร้อมข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินผลหรือรายงานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

 

3.1.3 คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเป็นประธาน และผู้แทนของคณะ/ส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน และส่วน
งานสนับสนุนวิชาการเป็นกรรมการ  โดยมีหน้าที่ประสานเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัย
ในการจัดท าข้อมูลให้สามารถเตรียมวิเคราะห์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 

3.1.4 คณะกรรมการตัดสินผลการอุทธรณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ในแต่ละปีการศึกษา 

 พิจารณา วินิจฉัย และตัดสินผลการอุทธรณ์ฯ  ระดับหลักสูตร และคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า ในแต่ละปีการศึกษา 

 พิจารณาแก้ไขปัญหา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหลักสูตร 
และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า  
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3.2  การพัฒนาระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
3.2.1  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) ในการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งประกอบด้วย 
3.2.1.1  คณะกรรมการอ านวยการ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นรองประธาน  กรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ   
และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

 ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการ/คณะท างานที่เก่ียวข้อง 
 เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนตามความเหมาะสม 

 

 3.2.1.2   คณะอนุกรรมการจัดท าโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ โดยมีรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการเป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเป็นประธาน  อนุกรรมการได้แก่ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายต่าง ๆ  และคณะท างานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

 วางแผนงานการจัดท าโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ (หมวด 7) ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) 

 พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเข้าสู่เกณฑ์
คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - 
EdPEx) 

 วางแผนงานและก าหนดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้ส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย  ด าเนินการไปสู่มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพในระดับชาติ/นานาชาติ 

 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ให้น าไปสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ 

 อ่ืนๆ เช่น ด าเนินการตามมติคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย การสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพกับองค์กร การพิจารณาแต่งตั้งกลุ่มท างาน คณะท างานเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม 

 

  3.2.2  คณะท างานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนระบบพัฒนาคุณภาพให้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว   

 ตรวจสอบและประเมินหลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานตามสภาวิชาชีพ (องค์ประกอบที่ 1) 
ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

 สนับสนุนการท างานการจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยในรูปแบบการเป็นที่ปรึกษา 

 ยกร่างแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 พัฒนารูปแบบการสื่อสารการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กร 



   
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร (Tier 3) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามท่ีมอบหมาย 
 

4. แนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
4.1  แนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางของส านักงาน

คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)1 
 ในรูปแบบวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล 

(Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้

เป็นข้อมูลในการวางแผน  
D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่  1 ถึงเดือน

ที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  
C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 

ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  
A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลาง
ปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

 

4.2 แนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางของ Baldrige 
Education Criteria for Performance Excellence : Scoring Guide Line  (ADLI และ LTCI)2 

4.2.1 กระบวนการ  
        “กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่สถาบันใช้และปรับปรุง เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของ

หัวข้อต่าง ๆ  ในหมวด 1 – 6  ปัจจัยทั้ง 4  ที่ใช้ในการประเมินกระบวนการได้แก่ A (Approach) – แนวทาง 
D (Deployment) – การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ L (Learning) – การเรียนรู้  และ I (Integration) –  
การบูรณาการ   ซึ่งมีพ้ืนฐานจากผลการด าเนินการโดยรวม โดยค านึงถึงปัจจัย ทั้ง  4 ด้านของกระบวนการ (ADLI) 

 

A (Approach) – “แนวทาง” หมายถึง  
 วิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ  
 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่าง ๆ และ

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของสถาบัน  
 ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการเหล่านั้น 
 การที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ

สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบ) 
 

                                           
1
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

2
 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับที่  2558-2561 (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) 



                                                                                                                     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดบัหลักสตูร (Tier 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 D (Deployment) – “การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ” หมายถึง  ความครอบคลุมและ
ทั่วถึงของ  

 การใช้แนวทางเพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่าง ๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องและมี
ความส าคัญต่อสถาบัน 

 การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา  
 การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

L (Learning) – “การเรียนรู้” หมายถึง  
 การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น ผ่านวงรอบของการประเมินและการปรับปรุง 
 การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางอย่างก้าวกระโดด ผ่านการสร้างนวัตกรรม  
 การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานและ

กระบวนการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องภายในสถาบัน  
 

I (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ  
 แนวทางที่ใช้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 

และข้อก าหนดของหัวข้อต่าง ๆ ในหมวด  1 ถึง หมวด  6  
 การใช้ตัววัด  สารสนเทศ  และระบบการปรับปรุงที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกันทั้งระหว่าง 

กระบวนการ และหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน  
 การที่แผนงาน  กระบวนการ  ผลลัพธ์  การวิเคราะห์  การเรียนรู้  และการปฏิบัติการ  

มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน เป้าประสงค์ระดับสถาบัน  
 

4.2.2 ผลลัพธ์  
   “ผลลัพธ์” หมายถึง  ผลผลิตและผลลัพธ์ของสถาบัน  ในการบรรลุตามข้อก าหนดในหัวข้อ 7.1  

ถึง 7.6  ปัจจัยทั้ง     4  ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์  ได้แก่  L (Level) – ระดับ    T (Trends) – แนวโน้ม    
C (Comparisons) – การเปรียบเทียบ     และ  I (Integration) – การบูรณาการ   การให้คะแนนหัวข้อในหมวด  7 
เป็นผลรวม  ซึ่งมีพ้ืนฐานจากผลการด าเนินการโดยรวม โดยค านึงถึง ปัจจัยทั้ง 4 ด้านของผลลัพธ์  

 

L (Level) – “ระดับ” หมายถึง  
 ระดับของผลการด าเนินการในปัจจุบัน  โดยใช้มาตรวัดที่น ามาใช้ประโยชน์ได้

(meaningful measurement scales)  
 

   T (Trends) –  “แนวโน้ม”หมายถึง  
 อัตราของการปรับปรุงผลการด าเนินการ  หรือผลการด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

(เช่น ความลาดชันของจุดที่แสดงข้อมูลบนแกนของเวลา) 
 ความครอบคลุมของผลการด าเนินการ (เช่น  ความครอบคลุมของการถ่ายทอด 

เพ่ือน าไปปฏิบัติ)  
 
 

 



   
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร (Tier 3) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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C (Comparisons) – “การเปรียบเทียบ”หมายถึง  
 ผลการด าเนินการของสถาบันโดยเทียบกับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม  เช่น 

เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือสถาบันที่คล้ายคลึงกัน  
 ผลการด าเนินการของสถาบันเมื่อเทียบกับค่าเทียบเคียง หรือกับองค์กรชั้นน า  

 

   I (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและท่ัวถึงของ  
 ตัววัดต่าง ๆ (จ าแนกประเภท) ด้านลูกค้า หลักสูตรและบริการ ผลิตภัณฑ์อ่ืน ตลาด 

กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ ที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและหัวข้อที่อยู่ในหมวดกระบวนการ (ในหมวด 1 
ถึงหมวด 6)  

 ผลลัพธ์รวมถึงตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ส าหรับผลการด าเนินการที่เชื่อถือได้ 
 ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน 

เป้าประสงค์ระดับสถาบัน  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดบัหลักสตูร (Tier 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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  เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) 
 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้ในคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีในระดับหลักสูตร  
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่งข้อมูลพ้ืนฐาน (common data set) ผ่านระบบ CHE QA Online 
4. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน     

ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 

5. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน
นับจากสิ้นปีการศึกษา 
 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี

การศึกษา ในระดับหลักสูตร โดยหลักสูตรเป็นผู้ เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและส่งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยตามระบบที่ก าหนด 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
  1. การเตรียมการของหลักสูตรก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
  2. การเตรียมการของหลักสูตรระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
  3. การด าเนินการของหลักสูตรภายหลังการประเมินคุณภาพ 
 
 
 

 

 

 
  

บทท่ี 3  
กระบวนการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน   

 



   
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร (Tier 3) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พิจารณาถึงทิศทางการจัดการศึกษาในอนาคตและการพัฒนาให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งระบบ  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14  กันยายน พ.ศ. 2559 

(วาระพิเศษ) เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ปีการศึกษา  
2559 – 2562  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 Tier 1  :  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 Tier 2  :  การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิ ระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ (Thai Qualifications Register, TQR) ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และหลักสูตรตามระบบสภาวิชาชีพ 

 Tier 3  :  ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) หรือเกณฑ์การประเมิน 
   นานาชาติอ่ืนๆ 
 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

สถาบันก าหนดให้ มีการประเมินตนเองตามตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 
ทุกปีการศึกษา ในระดับหลักสูตร โดยหลักสูตรเป็นผู้เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและส่งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยตามระบบที่ก าหนด 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

  1. การเตรียมการของหลักสูตรก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
  2. การเตรียมการของหลักสูตรระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
  3. การด าเนินการของหลักสูตรภายหลังการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SWU IQA Program Road Map (ระดับหลักสูตร) 
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1. การเตรียมการของหลักสูตรก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

1.1   การเตรียมข้อมูลและรายงานการประเมินตนเอง 
 1.1.1 หลักสูตรด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ใช้รูปแบบการรายงานการประเมิน
ตนเองตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน (common data set) ในระบบ CHE QA 
Online     

 1.1.2 จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
 1)  เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่

น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง  

 2)  การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม โดยหลักสูตรจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ไว้ที่หน่วยงานอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน  

1.2.  การเตรียมบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินหลักสูตร   
 1.2.1 บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการประเมิน ได้แก่ 

-      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุกท่าน 
-  อาจารย์ผู้สอน 

-       บุคลากรสายสนับสนุน (ถ้ามี) 
-       นิสิตของหลักสูตร   
-       ศิษย์เก่าและบัณฑิต  
-       ผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตร   

 ทั้งนี้ควรให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าใจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  1)  ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ อาทิ การประเมิน
คุณภาพ คืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 

  2)  เน้นย้ าในการให้ความร่วมมือการตอบค าถาม หรือการสัมภาษณ์โดยยึดหลักว่าตอบ
ตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง 

  3)  เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความกระจ่างใน
การด าเนินงานของหลักสูตรในทุกประเด็นเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง 

  4)  เน้นย้ าให้ทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจ าของ 
ทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง  
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 1.2.2  การเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ผู้ประสานงาน 
 1)  ในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมีบุคลากร 1 - 3 คน ท าหน้าที่ประสานงาน

ระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคลากรภายในหลักสูตร และอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
 2)  ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผน/ก าหนดการประเมินอย่างถ่องแท้ 
 3)  ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหลักสูตร เพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน 

รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรืองานใด  หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตนเองไม่สามารถ
ตอบได้ และมีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน 

 4)  ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใดหรือพบกับใคร 

 5)  เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงาน
แก้ไขได้ทันท ี

 
1.3  การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 

  1.3.1 ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 
 1)  จัดเตรียมห้องท างาน และโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็น

ห้องท่ีปราศจากการรบกวนขณะท างานเพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
 2)  จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท างาน และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ให้คณะผู้

ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
 3)  จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็น ไว้ในห้องท างานหรือบริเวณใกล้เคียง 
 4)  จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ ส าหรับการตรวจประเมินให้คณะกรรมการทุกท่าน โดย

จะต้องมีโปรแกรม Internet Explorer หรือ Chrome , Adobe Acrobat และ Microsoft office เป็น
อย่างน้อยและจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ และตารางค านวณไว้ให้พร้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 5)  ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

 6)  ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมินเพื่อทราบความต้องการพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

 1.3.2  ห้องท่ีใช้สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บุคลากร นิสิต ฯลฯ ควรจัด
ไว้เป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

1.4  การเตรียมการประสานงานกับคณะผู้ประเมิน 
  1.4.1 หลักสูตรประสานงานติดต่อผู้ประเมินและส่งให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้รวบรวมรายชื่อ

แจ้งมายังฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
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Tier 1 : ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  

องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Tier 1) ก าหนดไว้ดังนี้ 

รายละเอียด หลักสูตร 
ช่วงเวลาในการประเมิน ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
จ านวนวันในการประเมิน อย่างน้อย 1 วันต่อหลักสูตร แต่ไม่เกิน 2 วันต่อหลักสูตร 
จ านวนกรรมการประเมิน ไม่น้อยกว่า 3 คน/หลักสูตร   
จ านวนผู้ประสานงาน 1 คน/หลักสูตร 
คุณสมบัติกรรมการประเมิน 1. ผู้ประเมินทุกคนขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ 

สกอ. หรือของ มศว หรือของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ   
2. ผู้ประเมินจากภายนอก มศวอย่างน้อย 1 คน 
3. อย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาที่รับการประเมิน 
4. กรณีเป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย จะต้องอยู่นอกคณะที่ขอรับ 

การประเมิน 
คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการแต่ละระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

 ปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกขึ้นไป หรือเป็นรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

 ปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกขึ้นไป หรือเป็นศาสตราจารย์ขึ้นไป 
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Tier 2 : Thai Qualifications Register, TQR ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา และ 
           หลักสตูรตามระบบสภาวิชาชีพ 

1. กรณีหลักสูตรที่มีความประสงค์จะรับการประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) จากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยต้องพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 1)  หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 
 2)  มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป (≥3.01) ต่อเนื่องกัน 2 ปี (นับรวมปีที่ประเมิน)  

องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Tier 2- TQR) ก าหนดไว้ดังนี้ 
รายละเอียด หลักสูตร 

ช่วงเวลาในการประเมิน ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
จ านวนวันในการประเมิน อย่างน้อย 1 วันต่อหลักสูตร แต่ไม่เกิน 2 วันต่อหลักสูตร 
จ านวนกรรมการประเมิน ไม่น้อยกว่า 3 คน/หลักสูตร 
จ านวนผู้ประสานงาน 1 คน/หลักสูตร 
คุณสมบัติกรรมการประเมิน 1. ผู้ประเมินทุกคนขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. 

2. ผู้ประเมินจากภายนอก มศว 2 คน 
3. ประธานเป็นผู้ประเมินจากภายนอก มศว  
4. อย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาที่รับการประเมิน 

คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการแต่ละระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

 ปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกขึ้นไป หรือเป็นรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

 ปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกขึ้นไป หรือเป็นศาสตราจารย์ขึ้นไป 

2. กรณหีลักสูตรตามระบบสภาวิชาชีพ หมายถึง หลักสูตรที่น าเกณฑ์รับรองจากสภาวิชาชีพไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร หรือผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ โดยมีการด าเนินงานตาม
มาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ 
ให้หลักสูตรมีการประเมินตามรอบปีการศึกษาของสภาวิชาชีพนั้นๆในรอบปี แต่ในละปีให้ รายงานการ
ด าเนินงานเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา ของ สกอ. และบันทึกข้อมูล
พ้ืนฐาน (Common data set) ในระบบ CHE QA Online 

องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Tier 2- สภาวิชาชีพ) ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพเสนอชื่อคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มีผล
การด าเนินงานตามสภาวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษาที่รับการประเมิน โดยเลือกจากคณะท างานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 3 คน เพ่ือตรวจสอบ และประเมินหลักสูตรใน
องค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และรับรองผลการตรวจสอบเพ่ือรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
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Tier 3 : ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) หรือเกณฑ์การประเมิน 
          นานาชาติอื่นๆ 

 

 การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance, AUN-QA) ถือ
เป็นกลไกหนึ่งที่น ามาใช้ในการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติ และเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ประกอบกับ 
ปี 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดท าระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN-QA ผลการประเมิน
หลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพ ระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้าน
บริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐาน
เทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในระดับ Tier 3 ประกอบไปด้วย 2 ส่วนดังนี้ 
1) ส่วนที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ที่สถาบันจะด าเนินการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ด าเนินการตามการประกันคุณภาพขั้นต่ า โดยการประเมินการด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐานจะด าเนินการเป็นประจ าทุกปี บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ในระบบ 
CHE QA Online และน าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับคณะ/สถาบัน 

2) ส่วนที่ 2 การด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะด าเนินการด้วยการใช้
เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร  หรือเกณฑ์การประกันคุณภาพ
หลักสูตรขององค์กรระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ หรือนานาชาติ เช่น  เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ, ABET, 
AACSB เป็นต้น โดยให้ด าเนินการประเมินองค์ประกอบเพ่ือการพัฒนา ตามรอบของระบบสากลที่ได้เลือกใช้ 
แต่ด าเนินการตามเกณฑ์ที่เลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น AUN-QA มีรอบประเมิน 5 ปี ดังนั้นหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 
AUN-QA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี และด าเนินการตามที่เกณฑ์
ก าหนดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งนี้การประเมิน AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปีนั้นไม่จ าเป็นต้อง
สอดคล้องกับวงรอบของการปรับหลักสูตร 

องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Tier 3) ก าหนดไว้ดังนี้ 
 หลักสูตรที่รับการประเมินแบบ Tier 3 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพเสนอชื่อคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบ และประเมินหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และรับรองผลการตรวจสอบ เพ่ือรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ  
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 นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการศึกษารายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบเกณฑ์ AUN-QA โดยมี
การจัดเป็นกลุ่มเพ่ือท าการประเมิน และเสนอเป็น consensus review (CR) ต่อหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาต่อไป 
 

รายละเอียด หลักสูตร 
ช่วงเวลาในการประเมิน ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
จ านวนวันในการประเมิน อย่างน้อย 1 วันต่อหลักสูตร แต่ไม่เกิน 2 วันต่อหลักสูตร 
จ านวนกรรมการประเมิน ไม่น้อยกว่า 3 คน/หลักสูตร 

(จัดเป็นกลุ่มหลักสูตร 4-5 หลักสูตร/กรรมการ 1 ชุด) 
จ านวนผู้ประสานงาน 1 คน/หลักสูตร 
คุณสมบัติกรรมการประเมิน 1. ผู้ประเมินทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรผูป้ระเมิน AUN-QA ของ มศว (SWU-

AUN-QA) หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ (เช่น ม.มหิดล) 
2. อย่างน้อย 1 คน ผ่านการอบรมหลักสูตร Training Course (Tier 1) ของ 

ASEAN University Network AUN-QA   

 
1.5.2  หลักสูตรแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รับทราบข้อมูลดังนี้  

 1)  รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินโดยใช้เล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  

 2)  แจ้งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ประสานงานการประเมินกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้ง
หมายเลข โทรศัพท์และ e-mail address ส าหรับติดต่อประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจ
เยี่ยม การให้ข้อมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่างๆ เป็นต้น 

 3)  จัดส่งคู่มือของหลักสูตร รายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)  แจ้งคณะกรรมการประเมินฯ ก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์  

 
 2. การเตรียมการของหลักสูตรระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

2.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหลักสูตรได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

2.2 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติ ระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน าเยี่ยม
ชมหรือตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมิน 

2.3 จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพ่ือประสานงานกับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมต้องการเพ่ิมเติม และเพ่ือน าเยี่ยมชมหน่วยงานตลอดจนอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ 

2.4 กรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานอ านวยความ
สะดวกให้คณะกรรมการประเมินฯ 

2.5 บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อ
สิ้นสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม 
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 3. การด าเนินการของหลักสูตรภายหลังการประเมินคุณภาพ 
 3.1 ผู้ประสานงานการประเมินฯ ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3)  

ที่มีลายเซ็นต์ของคณะกรรมการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ และด าเนินการแก้ไขรายงานการ
ประเมินตนเองฉบับหลังการประเมิน พร้อมทั้งเพ่ิมเติมหลักฐานในระบบ QA File Manager ให้สอดคล้องกับ 
ผลการประเมินฯ (AS3) กรณีท่ีผลการประเมินฯ แตกต่างจากการประเมินตนเอง ให้แล้วเสร็จ  

 3.2 หลักสูตรด าเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ที่มีลายเซ็น
ของคณะกรรมการประเมินฯ โดยจัดท าเป็นไฟล์ PDF น าส่งฝ่ายพัฒนาคุณภาพตามก าหนดเวลา 

 3.3 หลักสูตรกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ในระบบ CHE QA Online ตามเวลาที่ก าหนด 
    3.4  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพปิดระบบ CHE QA Online ตามก าหนดเวลา และด าเนินการตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลในระบบ CHE QA Online กับผลการประเมินฯ (AS3) 
 3.5 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ แจ้งประธานกรรมการประเมินฯ ของแต่ละคณะ/หน่วยงานเข้าไปยืนยัน

ข้อมูลและผลการประเมินฯ ในระบบ CHE QA Online 
 3.6 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินฯ (AS3) เข้าสู่การประชุม

หรือสัมมนา เพื่อวางแผนพัฒนา หรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ และการพัฒนา
คุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลา
สิ้นสุดกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อที่ประชุมประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนพัฒนาคุณภาพ 

 3.7 หลักสูตรส่งผลการประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพไปที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการประเมินในระดับคณะต่อไป  

 3.8 หลักสูตรอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
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แผนภาพแสดงกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    
  ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดําเนินงาน  
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสําคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้  

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรได้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นิสิต อาจารย์ หลักสูตร  
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดําเนินการ  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตําแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สําหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินใน
ลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน
เพ่ือให้สามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของมหาวิทยาลัยได้ และได้กําหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละ
ระดับสําหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา   

4. มหาวิทยาลัยสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมีการ
ดําเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบ
ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ที่เทียบเคียงได้ เช่น  ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN-QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง
จากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (สําหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับ
หลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจําและผ่านการรับรองโดย
สภาวิชาชีพ 
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เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) 

 เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับสากลที่
สามารถประยุกต์ได้กับทุกสาขาวิชา มีสาระหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based Education 
(OBE) มุ่งสัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีที่ส่งผลให้คนมีวิถีการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนไป เพ่ือให้มั่นใจว่าหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มี competence 
เหมาะสมกับภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร มีการประเมิน 7 ระดับ (AUN-QA 
version 3.0 [11] ) โดยระดับสูงสุดคือ world class และเกณฑ์ (criteria) ของ AUN-QA มีลักษณะเป็น
แนวทาง (guideline) ส าหรับการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุ ELO  

อีกทั้งเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร สามารถบูรณาการกับการด าเนินการภายใต้กรอบ EdPEx ได้
อย่างลงตัว ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นล าดับชั้น 
จากระดับสถาบัน ระดับคณะ สู่ระดับหลักสูตร และเป็นไปตามมาตรา 48 ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ       
ที่ระบุว่า “...การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง 
ต่อเนื่อง...และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Tier 3  
 

องค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การกํากับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA ระดับหลักสูตร [11] 
 

AUN.1 Expected Learning Outcomes 
AUN.2 Program Specification 
AUN.3 Programme Structure and Content 
AUN.4 Teaching and Learning Approach 
AUN.5 Student Assessment 
AUN.6 Academic Staff Quality 
AUN.7 Support Staff Quality 
AUN.8 Student Quality and Support 
AUN.9 Facilities and Infrastructure 
AUN.10 Quality Enhancement 
AUN.11 Output 
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องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน  
   
  คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของส ถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ  
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ  
พ.ศ. 2548  เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทย
ฐานะและมาตรฐานการศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าวในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตร          
ทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว        
โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 3 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา           
จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 11 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น  

ไม่น้อยกว่ า  5 คนและเป็น
อาจารย์ประจํ า เกินกว่ า  1
หลักสูตรไม่ ได้  และประจํ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้  และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 
เมษายน 2549 กําหนดว่า  
- อาจารย์ประจําสามารถเป็นอาจารย์ประจํา

หลั กสู ต รที่ เ ป็ นหลั กสู ต รพหุ วิ ทยากา ร 
(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดย
ต้องเป็นหลักสูตรที่ ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว  

- อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับ
ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 
มีนาคม 2557 กําหนดว่า 
- กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่ มีแขนงวิชา/ 

กลุ่มวิชาชีพ กําหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุก
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิด
สอน 
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2. คุณสมบัติของอาจารย์

ประจําหลักสูตร 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร หรื อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอน  

มี คุ ณสมบั ติ เ ป็ นอาจา รย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสูตร หรื อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน 

 
 

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
หรื อ เที ยบ เท่ า  ห รื อ ดํ า ร ง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย  
3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
หรื อ เที ยบ เท่ า  หรื อดํ า ร ง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 
3 คน 

 

4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 

 1. อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ห รื อ
ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโท
หรื อดํ ารงตํ าแหน่ งทาง
วิชาการไม่ ต่ํ ากว่ าผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และ  

2. มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ด้ า น 
การสอน และ  

3. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา   

1. อาจ า รย์ ป ร ะ จํ า ห รื อ 
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ภายนอก
สถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรื อดํ ารงตํ าแหน่ งทาง
วิ ชาการไม่ ต่ํ ากว่ ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ  

2. มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ด้ า น 
การสอน และ  

3. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้ อความที่  
ศธ 0506(4)/ว867  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 
กําหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ 
แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา  
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน 
จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์
ผู้สอนในระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ 
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5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

 1. เป็ นอาจารย์ ประจํ าที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่ ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา   

1. เป็นอาจารย์ประจํ าที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
ใ น ส า ข า วิ ช า นั้ น ห รื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา   

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ ดังนี้  
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการ กลับเข้ามา
ทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้
ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมี
สัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและ
มีการกําหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์
ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่ วม 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน
ได้  

2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้
ต่อไปจนนิสิตสําเร็จการศึกษา หากนิสิตได้รับ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

6.  คุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี)  

 

 1. เป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  
ใ น ส า ข า วิ ช า นั้ น ห รื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  
ใ น ส าข า วิ ช า นั้ น ห รื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
 

แนวทา งบริ หา ร เ กณฑ์ ม าต รฐ านหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาที่ เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็น
บุ ค ล า กรที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นส า ยวิ ช า ก า ร  หรื อ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณา
ด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
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2. มีประสบการณ์ในการทํา

วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา   

2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

ต้องเป็นบุคลากรประจําในสถาบันเท่านั้น ส่วน
ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจําในสถาบัน
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 
เป็นที่ ยอมรับ ในระดับหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นเทียบได้ไม่ต่ํา
กว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกําหนด   

ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้ น ไปในสาขาวิชาที่ เปิดสอน
มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
แทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย และต้องแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์    

 1. อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ ไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

1. อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือดํารง
ตํ าแหน่ งทางวิ ชาการ 
ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
ใ น ส า ข า วิ ช านั้ น ห รื อ
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และ  

2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา   

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการทํา

วิจัยที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

8. การตี พิ มพ์  เ ผยแพร่
ผ ล ง า น ข อ ง ผู้ สํ า เ ร็ จ
การศึกษา  

 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับ
เต็มในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ใน
รู ป แ บ บ เ อ ก ส า ร ห รื อ  สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่
มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง(peer review) ซึ่ง
อยู่ ในรูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการได้  โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 

 

9. ภาระงาน อาจารย์ที่ 
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้ นคว้ า อิ ส ร ะ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ 1 คน ต่อ นิสิต 5 คน 
 
การค้นคว้าอิสระ  
อาจารย์ 1 คน ต่อ นิสิต 15 
คน  
 
ห า ก เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า ทั้ ง  2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วนนิสิตที่
ทําวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่า
กับนิสิตที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
 
 
 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นิสิต 5 คน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
ข้อ 10 กําหนดว่า อาจารย์ประจํา 1 คนให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใด
มีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิต
ไ ด้ ม ากกว่ า  5  คน  ให้ อ ยู่ ใ น ดุ ล ยพิ นิ จ ขอ ง
มหาวิทยาลัยนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อ
สนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อม
ทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้ งผู้ที่
ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ใน
การผลิตผลงาน  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
10. อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า

วิ ทยานิ พนธ์ และการ
ค้นคว้ าอิ สระในระดั บ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
สม่ําเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 
5 ปีโดยนับรวมปีที่ประเมิน  
 
 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องใน
รอบ  5  ปี โ ดยนั บ รวมปี ที่
ประเมิน 

เป็นเจตนารมย์ทีประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัย
อย่างสม่ําเสมอ 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

ต้ องไม่ เกิ น 5 ปี  (จะต้ อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ค ว า ม เห็ น ชอบ โดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)  
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปทีี่ 
8)   

ต้ อง ไม่ เกิ น  5  ปี   (จะต้ อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

ต้ อง ไม่ เกิ น  5 ปี  (จะต้ อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

 

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ  
    

 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)  
 

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้  
 1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
 2. หนังสือนําที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)  
 3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนําส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร



                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดบัหลักสตูร (Tier 3)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบ่งชี้ 1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

1. การนับจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร  คําว่า “ตลอด
ระยะเวลา” 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น  ควรดู
เจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความคําว่า “ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออก
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการ
สรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอน
ของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มี
การดําเนินการให้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณาการแบ่ง
สาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO 
 กรณีตําแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทํางานวิจัยด้วย  

3. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548    
ข้อ 10.1 ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจํา 1 คนให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิตได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน” ในทาง
กฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น หาก
สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าอาจารย์มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิตได้มากกว่า 5 คน ให้เสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายไป แต่ทั้งนี้อาจารย์ประจํา 1 คนจะดูแลนิสิตใน
ฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่เกิน 10 คน และการขยายจํานวนนิสิตในกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะกรณี
วิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่นับรวมการค้นคว้าอิสระ 
 การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก โดยมีสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ต่อนิสิต 5 คน 
 การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กําหนดสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 
 การนับภาระงานของอาจารย์ให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเท่านั้น 
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ส่วนที ่2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-based) เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปลายปี ค.ศ. 2015 ทาง AUN ได้ออกเกณฑ์ชุดใหม่ version 3.0 [11] ซึ่งปรับจากเกณฑ์เดิมใน 
version 2.0 [10] จ านวน 15 เกณฑ ์เหลือ 11 เกณฑ ์โดยยังคงสาระส าคัญเดิมในการประกันคุณภาพหลักสูตร
ที่ใช้เพ่ือการพัฒนา ทั้งนี้ เกณฑ์ AUN-QA เชื่อมโยงกับเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ดังแผนภาพ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning 
Outcome หรือ ELO) ที่พัฒนาขึ้นจากความจ าเป็น (Needs) ต่างๆ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ของหลักสูตรและข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น 
ข้อก าหนดมาตรฐานหลักสูตร/มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา หรือ ข้อก าหนดจากสภาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ 
1. ผู้เรียน นิสิต นักศึกษา 
2. คณาจารย์ นักวิจัย 
3. บุคลากรสายสนับสนุน 
4. ผู้บริหาร 
5. บัณฑิต ศิษย์เก่า 
6. ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้างบัณฑิต 
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ในการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ด าเนินการโดยน า ELO ที่พัฒนาขึ้นมาเป็น
เป้าหมายหลักของการด าเนินการในหลักสูตร โดยถ่ายทอด ELO ลงในการด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้บัณฑิตที่จบ
จากหลักสูตรมี ELO หรือผลการเรียนรู้คาดหวังที่ได้ก าหนดไว้ เกณฑ์จะก าหนดให้ถ่ายทอด ELO ลงใน
ข้อก าหนดหลักสูตร (Program Specification) และโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme 
Structure and Content) รวมถึงใช้ ELO ในการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Teaching and 
Learning Approach) และวิธีการวัดผล (Student Assessment) ที่สามารถวัดว่าผู้เรียนได้มี ELO ที่ก าหนด
หรือไม่ โดยรวม คือ เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีคุณสมบัติที่ พึงประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตามผลการเรียนรู้คาดหวังรวมของหลักสูตร (Programme Outcomes) หรือคุณสมบัติของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร 

การบริหารจัดการคณาจารย์ (Academic Staff) และบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff) นิสิต
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ของหลักสูตร (Student Quality & Supports and Facilities & 
Infrastructur) ล้วนแล้วแต่เป็นการด าเนินการส าคัญที่ส่งผลถึงการประกันคุณภาพหลักสูตร และการพัฒนาให้
คุณภาพของการด าเนินการในหลักสูตรดียิ่งขึ้น (Quality Enhancement) และตรวจสอบผลลัพธ์ (Output) 
ของหลักสูตร เป็นกระบวนการที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โมเดลเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA version 3.0 [11] 
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ระดับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 
เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับของ AUN QA [11] 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, 
evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of 
the QA practice shows little or poor results.  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is 
needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that 
they have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some 
results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has been 
fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has 
been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and 
positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the 
field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of QA 
practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of world-class 
practices in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. 
Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement 
trends. 
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เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี 
แผน หรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุง 
แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไมไ่ด้เร่ิมด าเนินการ  
 

คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
หรือ พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี 
การด าเนินการแต่ยงัไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ 
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนนิการตามเกณฑ์ มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนทีแ่สดงถึงการ 

ด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมปีระสิทธิภาพ 
มีผลลัพธ์การด าเนนิการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

6 ตัวอย่างของแนวปฏบิัติที่ดี  ตัวอย่างของแนวปฏบิัติที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก หรือแนว

ปฏิบัติชัน้น า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก หรือแนวปฏิบัติชั้นนํา 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม 

ทั้งนี้สามารถใช้ระดับคะแนน ในการประเมินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตร หรือ ในการประเมินสิ่งที่ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ (quality and improvement 
activities) 

การประเมินระดับคะแนนของเกณฑ์ AUN-QA แต่ละเกณฑ์ ซึ่งแต่ละเกณฑ์มีเกณฑ์ข้อย่อยหรือ 
check list หลายข้อ จะไม่สรุปคะแนนของแต่ละเกณฑ์โดยการเฉลี่ยระดับคะแนนของเกณฑ์ข้อย่อยของแต่ละ
เกณฑ ์เช่น คะแนนของ AUN.1 Expected Learning Outcomes ที่มีเกณฑ์ข้อย่อยจ านวน 3 ข้อย่อย จะไม่มี
การน าคะแนนของ Check list แต่ละข้อมาเฉลี่ยเพ่ือใช้เป็นคะแนนของ AUN.1 แต่จะเป็นการประเมินระดับ
คะแนนภาพรวมของเกณฑ์ AUN ในแต่ละเกณฑ์ (AUN Criteion) โดยใช้เกณฑ์ย่อยเป็นเครื่องมือเพ่ือความ
สะดวกในการประเมินและใช้การประเมินภาพรวมของแต่ละเกณฑ์เท่านั้น        
 

 การใช้เกณฑ์ตาม AUN-QA “Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 
3.0” ซึ่งเป็นเล่มใหม่ สามารถ download ผ่านช่องทาง internet  
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