
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
“แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่”  

---------------------------------------------------------------------- 
 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 โดยการปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาเดิมให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น โดยมีการ
ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้  เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถน ามาตรฐานการอุดมศึกษาไปใช้ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่” เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามผลลัพธ์ของมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน ผลการด าเนินงานของหลักสูตรมี
ความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เกิดผลลัพธ์ผู้เรียนตาม DOE (Desired Outcomes of 
Education) และมาตรฐานด้านอื่นๆ ที่มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาให้

สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่ 
2. เพ่ือให้การรายงานผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนให้เห็นระบบและ

วิธีการในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังตามที่มาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้านก าหนด 

วันเวลาและสถานที่  
 

  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  จ านวนรวมทั้งสิ้น 180 คน ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบงานหลักสูตรและงานประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา 
3. วิทยากร 
4. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

งบประมาณ  
จากแผนงบประมาณตามผลผลิต / โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงบประมาณ: แผนงาน

พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 2: มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา กิจกรรม: ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษา บรรลุตามผลลัพธืที่คาดหวังของมาตรฐานการอุดมศึกษา
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ  

2. การขับเคลื่อนในการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

---------------------------------------------------------- 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่” 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ 

------------------------------------------------- 
เวลา กิจกรรม 

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 – 09:30 น. มาตรฐานการอุดมศึกษาและการน าไปสู่การปฏิบัติ  

โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร 
09:45 – 12:00 น. การบริหารระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการอุดมศึกษา  

 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน    
 โดย ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช  
 ด้านวิจัยและนวัตกรรม   

 โดย  ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล และ 
             ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 
 ด้านบริการวิชาการ   

 โดย  นางวราภรณ์ สีหนาท และ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย 
 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

 โดย อาจารย์ถนอม อินทรก าเนิด และอาจารย์ณรงค์ ปรางค์เจริญ  
 ด้านการบริหารจัดการ  

 โดย นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ 
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:00 น. การรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อน าสู่การพัฒนา 

โดย คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา 
14:00 – 16:00 น. อภิปรายถาม-ตอบ 

โดย  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา 
16:00 น. ปิดประชุมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 09:30 – 09:45 น. และ 14:30-14:45 น. 

 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
มาตรา  ๔๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การประกันคุณภาพการศึกษา”  หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ัน
ให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)   

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

  

เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา  ช่วยเหลือ  และ
แนะนําสถานศึกษา  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ เม่ือได้ รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ   ๓   แล้ว   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ  
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว  พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ  เพื่อให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง  สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง  จึงส่งผลให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ไม่สัมพันธ์กัน  เกิดความซํ้าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ  ทําให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีกํากับดูแล  และ
หน่วยงานภายนอกเกินความจําเป็น  สมควรปรับปรุงระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ  และเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๖1 
 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  ๒๐  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  2561  มุ่งเน้นการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ  มีความพร้อมทางกาย  ใจ  สติปัญญา  และทักษะ
ศตวรรษที่  ๒๑  มีคุณธรรมจริยธรรม  เคารพกฎหมาย  มีภาวะผู้น า  รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและ 
รู้บริบทสากล  โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทย  
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้อง 
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และระดับหน่วยงาน  ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น   
โดยมีการก ากับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา 
จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  การวิจัยและนวัตกรรม  การบริการวิชาการแก่สังคม  ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย  และการบริหารจัดการ  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน   
โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ  คือ   
การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่  8/2561  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2561  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้  เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  
มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา  ลงวันที่  

7  สิงหาคม  2549 
ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  มาตรฐาน  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
(1) มาตรฐานที่  ๑  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



 (๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ  ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม  ความเพียร  มุ่งมั่น  มานะ  บากบั่น  และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 (๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะศตวรรษที่  ๒๑  มีความสามารถในการ 
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ   
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง  ชุมชน  
สังคม  และประเทศ 

 (๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้อง  
รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย  ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข  
อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประชาคมโลก 

(2) มาตรฐานที่  ๒  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  สร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา  ที่ เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
หรือสิ่งแวดล้อม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ  ผลงานวิจัยและนวตักรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ  ความต้องการจ าเป็นของสังคม  ชุมชน  ภาครัฐและเอกชน  และประเทศ  ผลลัพธ์ของ
การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน  การสร้างคุณภาพชีวิต  หรือการสร้างโอกาส  
มูลค่าเพ่ิม  และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ   

(3) มาตรฐานที่  ๓  ด้านการบริการวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่น  ชุมชน  และสังคม  ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  โดยมี  
การบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  ภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งในและ
ต่างประเทศ  และมีความโปร่งใส  ชัดเจน  และตรวจสอบได้  ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ   

(4) มาตรฐานที่  ๔  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้  การวิจัย  หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน  

การสรางความรู้  ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม  การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย  
และต่างประเทศอย่างเหมาะสม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  ผลลัพธ์ของ 
การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



(5) มาตรฐานที่  ๕  ด้านการบริหารจัดการ 
 (๕.๑) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการพัฒนาผู้ เรียน 

แบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ  
ที่หลากหลายของประเทศ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
สังคม  สถานประกอบการ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

 (๕.๒) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ค านึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยืดหยุ่นคล่องตัว  
โปร่งใสและตรวจสอบได้   

 (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน  
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  คณะ  และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง  สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานอื่น ๆ  ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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รายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา .... 

--------------------------------- 
 
ส่วนที่ 1   รายงานการก ากับมาตรฐาน 
ค ำอธิบำย  มีผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกับมำตรฐำน (องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสูตรในสถำบันอุดมศึกษำ   

- ผ่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน  (องค์ประกอบที่ 1)   จ ำนวน.........หลักสูตร 

- ไม่ผ่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน (องค์ประกอบที่ 1)  จ ำนวน........หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ.......
ของจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

 

ส่วนที่ 2  การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย   

2.1 ข้อมูลพื้นฐำนที่ต้องรำยงำน อำท ิ
 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด (จ ำแนกตำมระดับปริญญำ) 

 จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง (ถ้ำมี) 

 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ) 

 จ ำนวนบัณฑิตท้ังหมดทุกระดับกำรศึกษำ (จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ) 

 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำแนกตำม 

 ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี

ตำมกรอบ TQF (ค่ำเฉลี่ยจำกคะแนนเต็ม 5) 

 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร และคุณวุฒิกำรศึกษำ) 

 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ (จ ำแนกตำมกลุ่มสำขำวิชำ) 

 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน (จ ำแนกตำมกลุ่ม

สำขำวิชำ) 

 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน (จ ำแนกตำมกลุ่ม

สำขำวิชำ) 

 จ ำนวนนักวิจัยทั้งหมด (จ ำแนกตำมปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ) 

 จ ำนวนรวมผลงำนทำงวิชำกำร (จ ำแนกตำมประเภทของผลงำนและกำรเผยแพร่) 

 ฯลฯ 
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2.2 ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  

 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ : ให้ระบุว่ำสถำบันอุดมศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพ
อย่ำงไรที่ท ำให้บรรลุผลลัพธ์ตำมที่คำดหวัง  
 หำกกำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร มำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำ และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ สถำบันอุดมศึกษำมี
แผนด ำเนินกำรปรับปรุงอย่ำงไร  
 และหำกด ำเนินกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำแล้ว สถำบันอุดมศึกษำ
มีแนวทำงพัฒนำให้ดีขึ้นอย่ำงไร 

 ผลลัพธ์ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ : ให้ระบุว่ำผลลัพธ์ด้ำนผู้เรียน ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัย
และนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ผลลัพธ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
ควำมเป็นไทยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561 โดยระบุตำมตัวบ่งชี้ที่สถำบันอุดมศึกษำก ำหนดในมำตรฐำน
แต่ละด้ำนเหล่ำนั้น ทั้งนี้ ให้แนบเอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ  

 
 
 
 

------------------------------------------------------- 
**หาจุดที่เติมอัตลักษณ์*** 
(ใช้ฉบับน้ี) 
---------------- 
แนวทางและวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องมือประเมินตนเองของนักศึกษา 
สร้างตัวอย่างให้สถาบันน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละหลักสูตร 
ทราบภาพใหญ่ของ DOE ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือไม่  



มาตรฐานการอุดมศึกษาและ
ขั้นตอนสู่การปฏิบัติ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
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ที่มาของมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561

มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2561

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2549

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561

พันธกิจอุดมศึกษา 4 ด้าน การบริหารจัดการ

กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561



กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
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ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี

เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



บทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
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มาตรา 79 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งเกี่ยวกับการ
อุดมศึกษา ไม่ว่าจะออกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงบังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
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มาตรา 80 มาตรฐานการอุดมศึกษาซึ่งก าหนดขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการก าหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หลักสูตรการศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว



มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
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1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน เป็นบุคคลผูเ้รียนรู้

(ช่วยตัวเองได้)
1.2 ผู้เรียนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมแก้ปัญหาสังคม 

(ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์)
1.3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง กล้าต่อต้านสิ่งผิด 

(อยู่ในสังคมอย่างก่อประโยชน์)
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2.  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

ความต้องการจ าเป็นของประเทศ 
- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การสร้างคุณภาพ

ชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และพัฒนาขีดความ 
สามารถของประเทศ
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8

3.  ด้านการบริการวิชาการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเกิด
ประโยชนต์่อผู้เรียน
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4.  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 มีความรู้ความเข้าใจของศิลปวัฒนธรรมไทย
 สามารถสืบสานความคงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม
 สามารถประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ

ต่างประเทศอย่างเหมาะสม
 สามารถสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มของศิลปวัฒนธรรม
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5.  ด้านการบริหารจัดการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผลลัพธ์สูงสุด (Ultimate Outcomes) ของการ
บริหารฯ คือการจัดระบบประกันคุณภาพให้ได้ผลผลิต
ในทุกพันธกิจตามที่ก าหนดในมาตรฐานการอุดมศึกษา



ขั้นตอนการน ามาตรฐานการอดุมศึกษาสู่การปฏบิัติ

11

มาตรฐานการอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาจัดท ามาตรฐานของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาบริหารระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
เพือ่เข้าสู่มาตรฐานของสถาบัน

สถาบันอุดมศึกษาจัดท าและส่งรายงานผลการประเมนิ
คุณภาพและมาตรฐานของตนเองต่อต้นสังกดัทุกปี

ต้นสังกดัตดิตามผลการด าเนินการและการปรับปรุงพฒันา
คุณภาพมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา



สรุปการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
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 ก าหนดมาตรฐานฯ และวางระบบประกนัคุณภาพ 
โดยอสิระ 
ก าหนดมาตรฐานตามเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ และบริบทของสถาบนั โดยให้

สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน
วางระบบประกนัคุณภาพ ตลอดจนตัวบ่งช้ีของตนเองท่ีรับประกนั

ความส าเร็จตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพฒันาผลการด าเนินงาน
จัดท าและรายงานผลการประเมินตนเอง/แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็น

ประจ าทุกปี



สรุปการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
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 ด าเนินการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลที่เน้น
 ด าเนินการตามภาระหนา้ท่ีท่ีก าหนดในกฎหมาย
 ก ากบัดูแลอยา่งจริงจงัท่ีมิใช่เพียงการตรวจสอบ/

ประเมินรายตวับ่งช้ียอ่ย (Fragment) แต่เป็น
กระบวนการด าเนินงานในภาพรวม (Holistic)
เพื่อใหทุ้กพนัธกิจไดม้าตรฐาน



สรุปการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
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 เกดิผลลพัธ์ตามที่คาดหวงั
 บรรลุเป้าหมายส าคญั คอื ผลลพัธ์ของการจัด

การศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา
ประเทศไทยสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื



Q & A
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16



ระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตร
สู่การพฒันาผลลพัธ์ทีพ่งึประสงค์ของการศึกษา 

(DOE)

ศ.ดร. สุวิมล ว่องวาณิช

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประเดน็การน าเสนอ
• เป้าหมายของการออกแบบระบบ IQA สู่ DOE

• แนวทางการส่งเสริม IQA หลกัสูตรสู่  DOE

• ปัญหาและสาเหตุของการด าเนินงานดา้น IQA

หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษา
• หลกัการออกแบบระบบ IQA หลกัสูตรสู่มาตรฐาน
ดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน (DOE)

• การก ากบั ติดตาม ส่งเสริมของสภาสถาบนัดา้น IQA สู่
DOE



เป้าหมายของการออกแบบระบบ IQA 
หลกัสูตรสู่มาตรฐานผลลพัธ์ผู้เรียน

Desired Outcomes of Education (DOE)



เพือ่ให้การจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานขั้นต ่า
• มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2558
• มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติระดบัอุดมศึกษา
• มาตรฐานการอุดมศึกษา (สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาของชาติในรูปของ DOE 3 ดา้น)
 Learner Person: ผูเ้รียนรู้ท่ีพึ่งพาตนเองได ้
 Co-creator: ผูท้  างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
 Active Citizen: ผูร่้วมสร้างสงัคมท่ีเป็นสุข และ

การพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนื



• เพื่อใหผู้รั้บผดิชอบมองเห็นจุดแขง็จุดอ่อนในการ
พฒันาหลกัสูตรอนัน าไปสู่การปรับปรุง/พฒันา/
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา

• เพื่อให ้สกอ. มีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัผลการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาอนัน าไปสู่การการก าหนด
แนวนโยบายการส่งเสริม ก ากบัคุณภาพการจดั
การศึกษาใหต้อบสนองยทุธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันา
ก าลงัคน



การน ามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
(ปรากฏในประกาศฯ ของ สกอ.)

มาตรฐานด้านผลลพัธ์ผู้เรียน
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1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการผลติบัณฑิต/การพฒันาผู้เรียนให้
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ตามระดับความเช่ียวชาญและ
อตัลกัษณ์ของประเภทสถาบัน และตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากร
และเชิงพืน้ทีข่องสถาบัน

2. ก าหนดนโยบายการจัดบริการหลกัสูตรด้วยรูปแบบทีห่ลากหลายทั้ง
แบบให้ปริญญากบัแบบไม่ให้ปริญญาเพือ่ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และ
การศึกษาตลอดชีวติของคนไทยหรือผู้สนใจเรียนรู้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

• มีหลกัสูตรตามมาตรฐานวชิาชีพ หรือหลกัสูตรระยะส้ันทีม่ีเนือ้หา
สาระเหมาะสมกบัการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบบูรณาการซ่ึง
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และน าไปประยุกต์ใช้ในสภาพ
บริบทจริงได้
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3. สถาบันอุดมศึกษาพงึสนับสนุน
• การจัดท าหลกัสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ทั้งระดับปริญญาบัณฑิต

หรือระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละคณะ/สถาบัน  
• การออกแบบหลกัสูตรหรือรายวชิาทีป่รับเหมาะกบัความต้องการของ

ผู้เรียน 
• มีหลกัสูตรหรือรายวชิาทีเ่ป็นความร่วมมือกบัสถานประกอบการ/

หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
• มีรายวชิาทีเ่ช่ือมโยงสาระความรู้ทีเ่ป็นวทิยาการก้าวหน้าและ

เช่ือมโยงกบัการน าไปใช้ได้ในชีวติจริง 
• ทุกหลกัสูตรต้องมีการก าหนด DOE ทั้ง 3 ด้าน ตามวิสัยทศัน์และ

จุดเน้นของหลกัสูตร (บุคคลผู้มีความรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวตักรรม 
และพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง)
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4. สถาบนัอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการจดัการศึกษาและการจดัการ
เรียนรู้แบบยดืหยุน่และเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในยคุดิจิทลั
โดยใหอิ้สระกบัหลกัสูตรในการด าเนินการ ทั้งนี ้ให้มีการ
ก ากบัตดิตามให้ได้คุณภาพทั้งหลกัสูตรแบบให้ปริญญาและ
ไม่ให้ปริญญา

ส าหรับหลกัสูตรแบบให้ปริญญาตอ้งมีการก ากบั
ติดตามใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

ระดบัอุดมศึกษา และมาตรฐานวชิาชีพ
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5. ก ากบัดูแลให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ทีเ่กีย่วข้องกบั:

• การประกนัคุณภาพและการพฒันาคณาจารยใ์หมี้คุณภาพทั้ง
ดา้นความรู้ความสามารถในเน้ือหาวชิาท่ีรับผดิชอบ สามารถ
กา้วทนัวทิยาการสมยัใหม่ มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 

• การวิจยัและพฒันาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีรับผดิชอบ 
• รวมทั้งการส่งเสริมและพฒันาคณาจารยใ์หร่้วมกนัสร้างสรรค์
นวตักรรมการเรียนรู้ท่ีแกปั้ญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
สนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในยคุ
ดิจิทลั
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6. สถาบันอุดมศึกษาก ากบัดูแล
• ใหทุ้กหลกัสูตรมีการติดตามและประเมินผลลพัธ์

การเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีก าหนดในแต่ละหลกัสูตร
ระหวา่งการศึกษาแต่ละช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และ

• รายงานการด าเนินการท่ีเป็นไปตามผลลพัธ์
ผูเ้รียนทั้ง 3 ดา้น ส าหรับผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระบบ
การศึกษาแบบใหป้ริญญา



ปัญหาการด าเนินงานด้าน IQA 
หลกัสูตรของสถาบันอุดมศึกษา



• ท าไม Inputs และ Process ผา่นเกณฑ์
ระดบัดี แต่ Outputs กวา่ต ่ากวา่เกณฑ์
มาตรฐาน?

• ท าไมผลการประเมินภายในและการ
ประเมินภายนอกยงัไม่ท าใหไ้ดส้ารสนเทศ
ท่ีน าไปใชใ้นการส่งเสริมพฒันาการจดั
การศึกษาใหเ้กิดผลท่ีคาดหวงัจริง



สาเหตุของปัญหาและผลทีต่ามมา



1. ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีในระบบ IQA

 ตวับ่งช้ีบางตวัอาจไม่สะทอ้นอตัลกัษณ์ของหลกัสูตร
และสถาบนั

 การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ีเป็น Inputs หรือ Process 
บางตวั อาจไม่ส่งผลโดยตรงต่อ Outputs, Outcomes

ผลที่ตามมา

 ระบบประกนัคุณภาพไม่สามารถแสดงความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้(accountable)



2. ความถูกต้องของข้อมูลและการจดัท า
SAR

 ระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลไม่เหมาะสม ขอ้มูลไม่
ครบถว้น ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง

ผลที่ตามมา

 ผลการประเมินไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าไปสู่การ
ปรับปรุงพฒันาอยา่งเหมาะสม



3. ความเหมาะสมของการตรวจติดตาม/ประเมิน
ภายนอกของผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
 ตั้งผูท้รงคุณวฒิุท่ีไม่เช่ียวชาญในหลกัสูตรจริง
 ตั้งผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีผลประโยชนท์บั้อ้น
ผลทีต่ามมา
 ผลการประเมิน IQAไม่เหมาะสม และไม่สะทอ้น

สภาพจริง ไม่สามารถช้ีจุดแขง็และจุดควรพฒันา
ไดเ้หมาะสม

 ไม่ไดข้อ้เสนอแนะท่ีน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ
อยา่งแทจ้ริง



• การออกแบบระบบ IQA ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบั
เจตนารมณ์ของการการประกนัคุณภาพอยา่งจริงจงั

• หลกัสูตรส่วนใหญ่บริหารและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดทีละตัว และไม่เห็น
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน

• หลกัสูตรไม่ได้มีการบริหารจัดการแบบเช่ือมโยงการ
ท างานตวับ่งช้ีทีเ่กีย่วข้องทุกตวักบัผลลพั ป์ลลายทาง

4. การออกแบบและบริหารระบบ  IQA หลกัสูตร    
ของสถาบัน



ค าถาม
ลัญหาของการจัดท า

SAR
ข้อสังเกต

1 เกณฑปการรับนักศึกษาเข้า
เรียนในหลกัสูตรควรมี
อะไรบ้าง ?

รายงานแต่เกณฑปการ
รับเข้า

• ไม่มีการทบทวนเกณฑปการรับเข้า
ว่าเหมาะสมกบัหลกัสูตรน้ัน
เพยีงใด

2 หลกัสูตรมกีระบวนการ
รับเข้านักศึกษาอย่างไรให้
เล็นไลตามเกณฑป ?

รายงานกระบวนการ
รับเข้าส่วนใหญ่องิ
หลกัเกณฑปทีส่ถาบัน/
หลกัสูตรก าหนด

• ไม่มข้ีอมูลว่านักศึกษาทีรั่บเข้ามี
ความเหมาะสมในการเข้าเรียนใน
หลกัสูตรจริง

3 หลกัสูตรมกีารเตรียม
ความพร้อมทางการเรียน
แก่ผู้เรียนอย่างไร ?

รายงานวิ์ ีเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา (สอน
เสริม ลงเรียนวชิา
พืน้ฐานเพิม่เตมิ ฯลฯ)

• ไม่มข้ีอมูลว่านักศึกษาได้รับการ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน
อย่างแท้จริงหรือไม่

• มแีต่ข้อมูลวิ์ ีการเตรียมความ
พร้อม



ค าถาม
ลัญหาของการจัดท า 

SAR
ข้อควรลฏิบัติ

4 นักศึกษามีความพร้อม
ทางการเรียนอย่างไร ?

- ไม่ได้รายงาน
- ไม่ลระเมินความพร้อม

-ควรลระเมินความ
พร้อมและรายงาน
ผล

5 หลกัสูตรด าเนินการ
อย่างไร หากนักศึกษายงัไม่
พร้อมตามวิ์ ีการที่
หลกัสูตรใช้ ?

- ไม่ลรากฏในรายงาน
การลระเมินตนเอง

-ควรอ์ิบาย
วิ์ ีด าเนินการและ
รายงานผล

6 หลกัสูตรมีการลรับวิ์ ี
ด าเนินงานอย่างไร?

- ไม่ลรากฏในรายงาน
การลระเมินตนเอง

-ควรอ์ิบายวิ์ ีการ
ลรับลรุง และ
รายงานผล



แนวคดิการออกแบบระบบ 
IQA to DOE



• สกอ. ออกแบบระบบ IQA หลกัสูตรโดยยดึแนวคิดเชิง
ระบบ (system approach) Input, Process, Output 

• ตวับ่งช้ีท่ีก าหนดสามารถใชร่้วมกนัในทุกหลกัสูตร 
• ตวับ่งช้ีสามารถจดัเกบ็ขอ้มูลไดง่้าย อิงขอ้มูลท่ีเป็น

ขอ้เทจ็จริง/หลกัฐานเชิงประจกัษ ์เพื่อลดอคติของ
ผูป้ระเมินและผูเ้ก่ียวขอ้ง

• เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพหลายตวับ่งช้ีอิงบริบทของ
หลกัสูตร/สถาบนั



องค์ประกอบการประกนัคุณภาพ
1. การก ากบัมาตรฐาน
2. บณัฑิต
3. นกัศึกษา
4. อาจารย์
5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน
6. ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้



นักศึกษา
 มคุีณสมบตัิ
 พร้อมเรียน

อาจารย์
 มคุีณสมบตัิ
 พร้อมพฒันา

ผู้เรียน ส่ิงสนับสนุน
 เหมาะสม
 เพยีงพอ

หลกัสูตร
 Objectives 

(Contents)
 Learning 

Experience
 Evaluation

 การบริหาร
จัดการ
เรียนรู้

 การ
ประเมนิ

 การ
ปรับปรุง

DOE

ได้งานท า

นายจ้างพอใจ

สังคมพฒันา

การออกแบบหลกัสูตร (มคอ 2) ตามอตัลกัษณ์และวสัิยทศัน์ของสถาบัน

Input 
Design

Product/
Output/ 
Outcome

Curriculum 
Design

Implementation 
Design



นักศึกษา
• การรับเข้าและเตรียมความพร้อม
• การส่งเสริมพฒันา/ดูแลให้ค าลรึกษา

อาจารยป
• การบริหารและพฒันาอาจารย์

หลกัสูตร/การเรียนการสอน
• สาระรายวิชา

กระบวนการ
• การก าหนดผูส้อน
• การจดัการเรียนการสอน
• การประเมินผูเ้รียน
• การท าตามกรอบ TQF

บัณฑิต
• คุณภาพตาม มฐ. TQF, มฐ. 
อุดม, มฐ. วชิาชีพ

• ผลงานของผู้ส าเร็จ

• ผลที่เกดิกบันักศึกษา
• ความพร้อมทางการเรียน
• ความสนใจเรียน
• การคงอยู่
• ฯลฯ

คุณภาพอาจารยป
ผลที่เกดิกบัอาจารยป

• อตัราการคงอยู่
• ความพึงพอใจ
• ศกัยภาพอาจารย์

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้



• ระบบ IQA ของ สกอ. เนน้ตวับ่งช้ี Input, process, 
outputs/outcomes

• ระบบ IQA หลกัสูตร ของสถาบนัควรเพ่ิมตวับ่งช้ีท่ีเป็น
o input performance
o process performance
o product/outputs/outcomes

• ตวับ่งช้ีท่ีเป็น performances ของ input, process เรียกวา่
ตวับ่งช้ีท่ีเป็นผลคัน่กลาง (intermediate indicators) หรือ
ผลคัน่กลาง



• การเช่ือมโยงการท างานระหวา่งปัจจยัป้อนกบั
กระบวนการ้่ึงน าไปสู่ผลคัน่กลางหรือผลที่เกดิขึน้
ระหว่างทาง (input performance,  process 
performance)

• ออกแบบวิธีบริหารจดัการโดยเช่ือมโยงลฏิสัมพนั ป์
ระหว่างตัวบ่งช้ีและระหว่างองคปลระกอบ โดย
เฉพาะตวับ่งช้ีท่ีเป็นผลคัน่กลาง้่ึงหลกัสูตรเช่ือวา่จะ
น าไปสู่ผลลพัธ์ปลายทาง



ลัจจัยอาจารยป
• การคดัเลือก

อาจารย์
• การบริหาร

และพฒันา
อาจารย์

ผลคัน่กลาง
• ศกัยภาพดา้นการสอน/วิจยั บริการ

วิชาการ
• ความสนใจใฝ่รู้ พฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง
• การไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้และ

สนบัสนุนการท างาน
• ความพอใจในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ

การท างาน
• ความรักในงานท่ีท า
• ความรู้สึกมัน่คงในอาชีพ
• ฯลฯ



หลกัสูตร/การเรียนการสอน
• สาระรายวิชา

กระบวนการ
• การก าหนดผูส้อน
• การจดัการเรียนการสอน
• การประเมินผูเ้รียน
• การท าตามกรอบ TQF

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

• หลกัสูตรทนัสมยั
ไดม้าตรฐาน 

• สอนแบบ active 
learning

• ใชส่ื้อดิจิทลั/ICT
• มีการประเมินท่ี
น าไปสู่การ
พฒันาการเรียนรู้



ลัจจัยนักศึกษา
• การรับเขา้และ
เตรียมความพร้อม

• การส่งเสริมพฒันา/
ดูแลใหค้  าปรึกษา

ผลคัน่กลาง
• นกัศึกษามีความพร้อมทางการ

เรียนจริง
• นกัศึกษามีความสนใจเรียนจริง
• นกัศึกษาไม่ลาออกกลางคนัดว้ย

เหตุผลของการขาดความพร้อม
ทางการเรียน

• ฯลฯ



องคปลระกอบ ตัวบ่งช้ี ตัวอย่างค าถามส าหรับ Input performance

การก ากบั มฐ. • ตามท่ี สกอ. 
ก าหนด

• ผลการก ากบัเป็นไปตามเกณฑ ์มฐ.วิชาชีพ
มฐ. อุดมศึกษา (DOE),  มฐ. TQF ?

คุณภาพ
อาจารย์

• การพฒันา
อาจารย์

• ผลงานของอาจารย ์ การพฒันาตนเอง
ต่อเน่ือง มีศกัยภาพในการสอน ?

นกัศึกษา
รับเขา้

• เกณฑก์าร
รับ นศ.

• การก าหนดเกณฑก์ารรับท่ีรับประกนัวา่จะ
ท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนในหลกัสูตรท่ี
ผลิตไดส้ าเร็จอยา่งมีคุณภาพในวิชาชีพนั้น?

• การเตรียม
ความพร้อม

• ผลเตรียมความพร้อมจนผูเ้รียนมีความ
พร้อมทางการเรียนจริง?

Input



องคปลระกอบ ตัวบ่งช้ี ตัวอย่างค าถามส าหรับ Process performance

หลกัสูตร • โครงสร้าง
หลกัสูตร

• โครงสร้างเน้ือหาทนัสมยั รายวชิาตอบสนอง
ความตอ้งการตลาด  ไดม้าตรฐานสากล

การเรียน
การสอน

• กิจกรรม
• การดูแล

นกัศึกษา

• Student-centered, Active learning, ใช ้ICT, 
วิธีการหลากหลาย

• สัมพนัธภาพอาจารย-์นกัศึกษาดี ส่งเสริมการ
เรียนต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ

ส่ือ/ส่ิงอ านวย
ความสะดวก

• คุณภาพ
• ปริมาณ

• สภาพพร้อมใชง้าน ทนัสมยั เหมาะสม สะดวก 
เขา้ถึงง่าย บ ารุงรักษาต่อเน่ือง

• เพียงพอกบัผูใ้ช้
การประเมิน • ความ

เหมาะสมของ
วิธีการประเมิน

• Assessment of/for/as learning
• ถกูตอ้ง เช่ือถือได ้ให ้feedback ท่ีน าใชใ้นการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

Process



องคปลระกอบ ตัวบ่งช้ี ตัวอย่างค าถามส าหรับ
Product/Output/Outcomes performance

คุณภาพบณัฑิต • ไดง้านท า
• ผูใ้ชพ้อใจ

• ผลผลิตเป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพ ท างานเป็น 
ปรับตวัเป็น มีทกัษะสังคม ทกัษะชีวิต สร้างงานใหม่
เป็น มีคุณธรรม

• อตัราการสอบใบประกอบวชิาชีพผา่น การไดง้านท า
• ผลงานการสร้างช่ือเสียงของศิษยเ์ก่าดา้นการพฒันา

นวตักรรมทางเทคโนโลย ี นวตักรรมทางสังคมแก่
ประเทศ 

• การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ชุมชนให้
เขม้แขง็

Product



ระบบประกนัคุณภาพ ผลการด าเนินงานระหว่างทาง ผลลพัธ์ปลายทาง

กระบวนการ
• การเรียนการสอน
• การประเมิน

ปัจจยัป้อน
 ผูเ้รียน
 ผูส้อน
 ส่ิงสนบัสนุน 

ฯลฯ

• ความพร้อมของผูเ้รียน
• ความพร้อมของผูส้อน
• ความพร้อมของส่ิง

สนบัสนุนฯ

• ความทนัสมยัของ
หลกัสูตร

• คุณภาพของการเรียน
การสอน

• ฯลฯ

 ความรู้
ความสามารถ 
ตามหลกัสูตร

 DOE

 ความคงอยู่
ผูเ้รียน

 ผลงาน
วชิาการ

 ฯลฯ

วิธีบริหาร
จดัการ

วิธีบริหาร
จดัการ

1

2 4

3

วิธีบริหาร
จดัการ

วิธีบริหาร
จดัการ



ตัวบ่งช้ี IQA ผลคัน่กลาง ผลลพั ป์ทีพ่งึลระสงคป

ลัจจัยด้านผู้เรียน
 วธีิการคดัเลือก
 วธีิการเตรียม/พฒันา

ความพร้อม
 การพฒันาระหวา่ง

เรียน

หลกัสูตร/การสอน/
การลระเมนิ/ส่ือ/ส่ิง

สนับสนุน
 โครงสร้างหลกัสูตร
 การจดัการเรียนรู้
 ความพร้อมดา้นส่ือ
 การประเมินผูเ้รียน

ลัจจยัด้านอาจารยป
 คุณวฒิุ/วิชาการ
 พฒันาตนเอง

ต่อเน่ือง
 จรรยาบรรณ

 ความพร้อมของผูเ้รียน
 ความรู้พื้นฐาน/ภาษา 
 ทกัษะการเรียนรู้/ รับผดิชอบ
 ใฝ่เรียนรู้
 เจตคติท่ีดีต่อการเรียน

 ความกา้วทนัวชิาการของผูส้อน
 ความสามารถในการสร้าง

ผลผลิต
 ทกัษะการจดัการเรียนรู้
 การสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน
 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

 หลกัสูตรตอบสนองความตอ้งการ
ของประเทศ 

 โครงสร้างหลกัสูตรเช่ือมโยง
ภาคทฤษฎีกบัปฏิบติั มีรายวชิาท่ี
ทนัสมยั

 การเรียนรู้เช่ือมโยงกบัชีวติจริง
 การเรียนรู้ผา่นส่ือเทคโนโลยี

ทนัสมยั
 ระบบการประเมินท่ีใหข้อ้มูล

น าไปสู่การพฒันาผูเ้รียน/ผูส้อน/
ฯลฯ

 ความสามารถทาง
วชิาการเฉพาะศาสตร์
ของผูเ้รียน

 บุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ 

 บุคคลผูร่้วมสร้างสรรค์
นวตักรรม 

 บุคคลผูเ้ป็นพลเมืองท่ี
เขม้แขง็ 

 ฯลฯ

 ความคงอยูข่อง
นกัศึกษา

 ฯลฯ

วธีิบริหาร

วธีิริหาร

วธีิบริหาร

4

5

1

3

2



การสนับสนุนส่งเสริมของ
สภาสถาบันด้าน IQA สู่ DOE



ส่ิงทีค่วรสนับสนุนส่งเสริมการประกนัคุณภาพ
• สถาบนัควรมีมาตรการในการก ากบัดูแลไม่ใหเ้กิดการ
จดัท ารายงานการประเมินตนเองท่ีเป็น negative
washback – ติวการประกนั) จดัท า มคอ.7 หรือ 
SAR ใหไ้ดค้ะแนนสูงโดยไม่สอดคลอ้งกบัสภาพจริง 

• ส าหรับหลกัสูตรท่ีไม่ไดม้าตรฐาน  ควรรายงานเหตุผล
ประกอบ จดัท าแผนการปรับปรุงพฒันา และมีการ
ติดตามผลเพ่ือส่งเสริมพฒันาต่อเน่ืองจนไดม้าตรฐาน 
หรืออาจก าหนดทิศทางหรือนโยบายใหม่ส าหรับ
หลกัสูตรนั้น



• ใหค้วามส าคญักบัการแต่งตั้งผูป้ระเมินภายนอก
– โครงสร้างตามเกณฑท่ี์ สกอ. ก าหนด 
– ผูท้รงคุณวฒิุมีความเช่ียวชาญช านาญในหลกัสูตรท่ี

ประเมินอยา่งแทจ้ริง
– ผูท้รงคุณวฒิุไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้นกบัสถาบนั

• การก ากบัติดตามการจดัส่งขอ้มูลสารสนเทศตามระบบ 
IQA ของ สกอ. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของฐานขอ้มูล
ผลการจดัการศึกษาท่ีช่วยก าหนดนโยบายและทิศทางการ
พฒันาการอุดมศึกษาของประเทศ



จะท าอย่างไรหากผลการประเมิน

ไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั ?
(หลกัสูตรไม่ได้มาตรฐาน)



• การวเิคราะหปการบริหารจัดการระบบ IQA 
• การส่ือสารนโยบายการพฒันาหลกัสูตรและน าหลกัสูตรสู่การ

ปฏิบติัเหมาะสมเพียงใด
• การบริหารจดัการระบบ IQA เขม้แขง็เพียงใด
• ระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลเหมาะสมเพียงใด สะทอ้นสภาพจริง

เพียงใด
• การวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวทางการปรับปรุง เหมาะสม

เพียงใด
• ทบทวนปรับระบบประกนัคุณภาพอยา่งไร
• ตวับ่งช้ีท่ีก าหนดในระบบ IQA เหมาะสมเพียงใด



• หลกัสูตรสามารถปรับตวับ่งช้ีในระบบประกนั
คุณภาพภายในใหม่ได ้หากแน่ใจวา่ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพมาจากขอ้มูลเคร่ืองมือวดั
หรือวธีิการประเมินท่ีเช่ือถือ ถูกตอ้ง เหมาะสม

• โดยเฉพาะการปรับตวับ่งช้ีท่ีเป็นปัจจยั หรือ
กระบวนการ



ค าถามส าคญัส าหรับสภาสถาบัน

• มีการส่ือสารนโยบาย ทิศทางการผลิตบณัฑิต หรือการ
เปิดบริการหลกัสูตรต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตผูเ้รียนใหมี้
คุณลกัษณะตาม DOE เป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมากนอ้ยเพียงใด

• ทุกหลกัสูตรมีผลการประเมินผา่นองคป์ระกอบ 1 การ
ก ากบัมาตรฐานหรือไม่ เพราะอะไร 

• มีแนวโนม้จะมีหลกัสูตรท่ีเส่ียงต่อการไม่ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานน้ีระดบัใด เพราะอะไร



ค าถามส าคญัส าหรับสภาสถาบัน
• สภาฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งไร ในการก ากบัผล
การจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

• สภาฯ ส่งเสริมหรือเตรียมการบริหารความเส่ียงอยา่งไร เพื่อให้
ทุกหลกัสูตรไดม้าตรฐานตามเกณฑท่ี์ สกอ. ก าหนด 

• หลกัสูตรท่ีสามารถบริหารจดัการจนไดผ้ลสอดคลอ้งกบั
ทิศทางและนโยบายของสภาฯ  มีปริมาณเท่าใด และท่ีไม่
สอดคลอ้งมีปริมาณเท่าใด มีปัญหาอะไร เพราะอะไร ควร
แกไ้ขอยา่งไร

• โดยภาพรวมผลการบริหารจดัการหลกัสูตรท าใหผู้เ้รียนมี
คุณลกัษณะสอดคลอ้งกบั DOE ระดบัใด



มาตรฐานการอุดมศึกษาและ
แนวทางการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

1

มาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรม



(2) มาตรฐานที่  ๒  ด้านการวจิัยและนวตักรรม

• สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ใหม่  สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา  ที่เช่ือมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ  สังคม  ศลิปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม  ตามศักยภาพและอัต
ลักษณ์ของประเภทสถาบัน  มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
สถาบันอุดมศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาต ิ ความต้องการจาํเป็น
ของสังคม  ชุมชน  ภาครัฐและเอกชน  และประเทศ  ผลลัพธ์ของ การวิจัย
และนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพฒันาผู้เรียน  การสร้างคุณภาพชีวติ  
หรือการสร้างโอกาส  มูลค่าเพิ่ม  และขีดความสามารถของประเทศในการ
แข่งขันระดับนานาชาต ิ



สร้างและ
ประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ใหม่

ผลงานวิจัย
ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ความต้องการ

จ าเป็นของประเทศ

สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทาง

ปัญญา

การสร้างคุณภาพชีวิต 
การสร้างโอกาส 

มูลค่าเพิ่ม และขีด
ความสามารถของ

ประเทศ

ผลลัพธ์ของการวิจัยและ
นวัตกรรมมีผลกระทบสูง

ต่อการพัฒนาผู้เรียน 

เครือข่ายความ
ร่วมมือ

เชื่อมโยงกับสภาพ
เศรษฐฏิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม

การวิจัยและนวัตกรรม

3



สร้างและประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ใหม่



สร้างสรรค์นวัตกรรม
และทรัพย์สินทาง

ปัญญา



เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐฏิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม



เครือข่ายความร่วมมือ



ผลลัพธ์ของการวิจัยและ
นวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการ

พัฒนาผู้เรียน 



การสรก้ารสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และ
ขีดความสามารถของประเทศ



ผลงานวิจัยตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการ

จ าเป็นของประเทศ





แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

12

 พึงก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม ตามจุดเน้นและ
อัตลักษณ์ และตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่
ของสถาบัน

 พึงส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัย นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมทางสังคม ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา ที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

13

พึงพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาให้มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัย
และนวัตกรรม

จัดหาแหล่งทุนวิจัยและทรัพยากรเพื่อการวิจัย
พึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสังคม 



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

14

พึงส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียนที่น าไปสู่การ
ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

พึงจัดให้มีหน่วยงานและระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา สามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการ
พัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคม



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

15

ก ากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม
ทุกระดับที่เกี่ยวข้องของสถาบัน 

ประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีต่อ
การพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเพิ่ม 
และการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ



การบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการอุดมศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562



เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ตามระดับความเชี่ยวชาญ

และอัตลักษณ์

มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ

2

การบริหารจัดการที่ประสาน
ความร่วมมือ

มีความโปร่งใส ชัดเจน 
และตรวจสอบได้ 

มีผลลัพธ์ที่น าไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ความยั่งยืน



แนวคิดของการบริหารระบบประกันคุณภาพ

3

แนวทางการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล

การก าหนดนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน 
ด้านบริการวิชาการ

การวางกลยุทธ์ 
ก าหนดตัวบ่งชี้

ประสานความร่วมมือกับ
องค์ภาครัฐและเอกชน
ทั้งนและต่างประเทศ

การวางระบบการท างานและการก ากบั
ติดตามให้เป็นไปตามแผน

การประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/กลยุทธ์/ทิศทาง/แผน ฯลฯ

การประกัน
คุณภาพ

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
 อัตลักษณ์สถาบัน
 ความได้เปรียบเชิง

พื้นที่

ธรรมาภิบาล

การ
บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอน การวิจัย

ฐานข้อมูล
และ

เทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่คาดหวังของการบริการวิชาการ

การส่งเสริม
การเผยแพร่
การบริการ
วิชาการใน

รูปแบบต่างๆ 



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

4

 พึงก าหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชน สังคม และประเทศ ตามจุดเน้นและอัต
ลักษณ์ และตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ 

 พึงก ากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการ มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ตามความเชี่ยวชาญ
และอัตลักษณ์



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

5

 พึงประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

 พึงส่งเสริมการบริหารหรือการจัดท าหลักสูตรที่บูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้ง การ
ส่งเสริมการเผยแพร่การบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ



แนวทางน าสู่การปฏิบัติ

6

 ก ากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการบริการวิชาการ 
และมีการก ากับติดตามผลการให้บริการวิชาการอย่าง
เป็นระบบ และต่อเนื่อง



ตัวอย่าง การน ามาตรฐานด้านบริการวิชาการสู่การปฏิบัติ

7

 มหาวิทยาลัยวิจัย น าโจทย์จากรัฐบาล/ภาคอุตสาหกรรม ไป
ด าเนินการวิจัยและให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

 มหาวิทยาลัยท้องถิ่น น าโจทย์จากชุมชน ไปด าเนินการวิจัย
และให้บริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจของชุมชน



ตัวอย่าง KPI ด้านการบริการวิชาการ

8

 การบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นการแก้ไข
ปัญหาชุมชน สังคม ประเทศชาติ

 ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการที่น าไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม 

 ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 



การออกแบบระบบประกนัคุณภาพ
เพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ



เป็นวิถีการด ารงค์ชีวิตของมนุษย์ (the Way of Life) ทุกสิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ได้แก่ การรู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จัก
ถ่ายทอด ซึ่งแตกต่างจากสัญชาติญาณ

วัฒนธรรมแบ่งได้เป็น 2 ประเถทได้แก่ วัฒนธรรมที่จับต้องได้ (tangible 
culture) และ วัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ (intangible culture) รวมไปถึง
คุณธรรม ประเพณี และมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

2

ความหมาย



สร้างรากฐานทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในสังคม เพื่อการธ ารงรักษา สืบ
สาน หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ของวัฒนธรรม มีการ
ปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ อย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและ อัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน

เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผู้เรียนสามารถน าองค์ ความรู้ไปใช้
ในวิชาชีพและเป็นทักษะชีวิตการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

3

เป้าหมาย



มีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบ
สาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษา
พึงส่งเสริมการจัดระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสริมสร้างศักยภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียน โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทู่มุ่งเน้น
การใช้ฐานความรู้ และระบบความคิด ในลักษณะสหวิทยาการ

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

4

การด าเนินการ



• ขาดผู้มีความรู้ที่เป็นนักบริหารและจัดการวัฒนธรรมในการดูแลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ปัญหาของการประกันคุณภาพดา้น
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

• มอบหมายบางหน่วยงานบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม เน้นการสร้าง
หลักฐานการท างาน แต่ขาดจิตวิญญาณการสร้างรากฐานที่แข็งแรง

• การด าเนินงานแยกส่วนจากการเรียน การสอน ท าให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการ
เรียนรู้และยังไม่น าไปสู่การพัฒนาจิตส านึก รัก วัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง



การก ากับระบบการประกันคุณภาพ
• ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย

• ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการสาระ
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา

• ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ ที่สืบสาน ถ่ายทอด ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมของไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น

• สนับสนุนให้มีงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างฐานข้อมูล
หรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้บุคคล
ทั่วไปมาใช้บริการได้



การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
แนวทางการจัดท ารายงานผลประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐานอุดมศึกษาใหม่
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

ส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ
พำนชิ เหล่ำศิริรัตน์
กรรมกำร



มำตรฐำนที่ ๕ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

(๕.๑) สถำบันอุดมศึกษำมีหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน
แบบบูรณำกำรเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติและ
ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของประเทศ ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถำนประกอบกำร ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน

(๕.๒) สถำบันอุดมศึกษำมีกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
สถำบันอุดมศึกษำ ตลอดจนมีกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรและทรัพยำกรกำรเรียนรู้
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ค ำนึงถึง ควำมหลำกหลำยและควำมเป็นอิสระทำง
วิชำกำร มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้

(๕.๓) สถำบันอุดมศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน 
และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับหลักสูตร คณะ และสถำบันที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล มีกำรก ำกับให้กำรจัดกำรศึกษำและกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจเป็นไป
ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
และมำตรฐำนอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด



•แนวทำงปฏิบัติ 
ได้ใช้หลักกำรที่
ส ำคัญๆ จำก 
EdPex



แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ

๕.๑ สถำบันอุดมศึกษำพึงก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และแผนกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้ำงควำม
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกำสเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต/
กำรพัฒนำผู้เรียน ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร และด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
ควำมเป็นไทย โดยมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญ และมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำร
วำงแผนเชิงกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน กำรประกันคุณภำพ และกำรประเมินผลลัพธ์เพ่ือให้มั่นใจว่ำผล
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด

1.1 ก. (1)  2.1 ก. ข. 2.2 ก.



๕.๒ สถำบันอุดมศึกษำพึงถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ ทั้ง
ระยะสั้น ระยะยำว แก่บุคลำกร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมทั้งจัดสรรบุคลำกร ทรัพยำกร 
งบประมำณ และกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมพันธกิจ มีกำรปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนให้มีผลลัพธ์ที่โดดเด่น

1.1 ข 5.1 6.1 ข

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



๕.๓ สถำบันอุดมศึกษำมีกระบวนกำรรับฟังและสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อค้นหำ
ควำมต้องกำรและข้อก ำหนดด้ำนหลักสูตรและกำรบริกำรวิชำกำร รวมถึงค้นหำโอกำสในกำรสร้ำง
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม โดยน ำมำผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และอัตลักษณ์ของสถำบัน เพื่อสำมำรถน ำไปพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนออกแบบกำร
เรียนรู้ กำรบริกำรวิชำกำรและกำรสร้ำงผลงำนวิจัยและนวัตกรรม แบบบูรณำกำรที่สอดรับกับควำม
ต้องกำรของสังคมในกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

3.1 3.2 6.1 6.2

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



๕.๔ สถำบันอุดมศึกษำพึงมีระบบพัฒนำและบริหำรบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถสร้ำง
บรรยำกำศกำรมีส่วนร่วมและบรรยำกำศของกำรท ำงำนที่เกื้อหนุนกำรน ำศักยภำพของบุคลำกรมำ
ใช้อย่ำงเต็มที่ ท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันและทุ่มเทกับเป้ำหมำยขององค์กร มีควำมมั่นคงในอำชีพ 
สถำบันอุดมศึกษำพึงมีระบบบริหำรขีดควำมสำมำรถและบริหำรอัตรำก ำลัง เพ่ือน ำศักยภำพของ
บุคลำกรมำใช้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ท ำให้กำรท ำงำนของสถำบันอุดมศึกษำประสบควำมส ำเร็จ มี
ผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย

5.1 5.2

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



๕.๕ สถำบันกำรศึกษำพึงก ำหนดแนวทำงหรือวิธีกำรที่สะท้อนถึงกำรส่งเสริมให้เกิดธรรมำภิบำล 
รวมทั้งส่งเสริมกำรก ำกับดูแลอย่ำงมีควำมรับผิดชอบในประเด็นส ำคัญได้แก่ ภำระรับผิดชอบในกำร
กระท ำของผู้บริหำร ภำระรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรกำรสรรหำ
กรรมกำรในระดับต่ำง ๆ ของสถำบัน รวมถึงกรรมกำรสภำสถำบัน และนโยบำยในเรื่องกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำรของคณะกรรมกำรสรรหำต ำแหน่งผู้น ำระดับสูงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นระบบ
1.1 ก 1.2 ก ข

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



๕.๖ สถำบันอุดมศึกษำพึงส่งเสริมให้น ำเทคโนโลยีใหม่ๆมำใช้ในกำรด ำเนินงำนให้มีควำมคล่องตัวใน
ทุกพันธกิจ มีกำรจัดระบบรวบรวม วิเครำะห์ และจัดกำรข้อมูลที่เหมำะสมในทุกระดับและทุกส่วน
งำนเพื่อใช้ในกำรวำงแผนด ำเนินงำน กำรวัดวิเครำะห์ผลลัพธ์ ตลอดจนกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรด ำเนินงำน รวมถึงใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของสถำบันอุดมศึกษำ 

2.1 ก ข 4

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



๕.๗ สถำบันอุดมศึกษำพึงใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้มั่นใจว่ำผลลัพธ์กำร
ด ำเนินงำนของสถำบันตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกได้อย่ำงดีเทียบกับ
สถำบันอื่น ๆ ที่มีจุดเน้นอย่ำงเดียวกัน ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงควำมเป็นเลิศทั้งด้ำนบริหำร
จัดกำรหลักสูตรกำรวิจัยและนวัตกรรม กำรบริกำรวิชำกำร และด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็น
ไทย

4.1 ก ข 4.2

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



๕.๘ สถำบันอุดมศึกษำมีระบบประกันคุณภำพที่รับประกันควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
ทั้ง ๕ ด้ำน และเป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และมำตรฐำนเรื่อง
อื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด ตลอดจนมีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพไปทบทวนเพื่อปรับ
แผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับโลกใน
อนำคต สถำบันอุดมศึกษำมีกำรติดตำมรำยงำนผลลัพธ์ รวมทั้งกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนใน
ด้ำนที่ส ำคัญ

7

แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ



ผลลพัธ์ดา้นการบริหารจดัการท่ีพงึมี

๕.๘.๑ ผลลัพธ์ด้ำนผู้เรียน ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และควำมเป็นไทย และผลลัพธ์ตำมพันธกิจที่ส ำคัญอื่น ๆ ของสถำบัน

๕.๘.๒ ผลลัพธ์ด้ำนระบบปฏิบัติกำร ทั้งด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และผลิตภำพ ซึ่งหมำยถึง
กำรเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีท ำงำน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่ำ

๕.๘.๓ ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร ทั้งด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร ด้ำน
บรรยำกำศกำรท ำงำน ด้ำนควำมผูกพันของบุคลำกร ด้ำนพัฒนำบุคลำกร ฯลฯ

๕.๘.๔ ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับดูแล ทั้งผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำม
ผูกพันกับบุคลำกร ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ด้ำนประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม ฯลฯ



หลักคิดในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผลลัพธ์ผู้เรียน

Input Process Outputs

ปัจจัยป้อน
•ผู้เรียน
•ผู้สอน
•สิ่งสนับสนุน

กระบวนการ
•กำรเรียนกำรสอน
•กำรประเมิน

• ควำมพร้อมของผู้เรียน
• ควำมพร้อมของผู้สอน
• ควำมพร้อมของสิ่ง

สนับสนุน
• ฯลฯ

• คุณภำพผู้สอน
• ควำมทันสมัยของหลักสูตร
• คุณภำพกำรเรียนกำรสอน
• ฯลฯ

•ความคงอยู่ของผู้ เรียน
•ผลงานทางวิชาการ
•ฯลฯ

•ความรู้ความสามารถตาม
หลกัสตูร

•DOE
•ฯลฯ

การบริหารจดัการ

การบริหารจดัการ

การบริหารจดัการ

การบริหารจดัการ



Input Process Outputs
ปัจจัยด้านอาจารย์
•คุณวุฒิ/วิชำกำร
•กำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง
•จรรยำบรรณ

ปัจจัยด้านผู้เรียน
•วิธีกำรคัดเลือก
•วิธีกำรเตรียม/พัฒนำควำม
พร้อม
•กำรพัฒนำระหว่ำงเรียน

•ควำมก้ำวทันวิชำกำรของผู้สอน
•ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต
• ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้
•กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
•สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้
• ควำมพร้อมของผู้เรียน
• ควำมรู้พื้นฐำน/ภำษำ
• ทักษะกำรเรียนรู้/ควำมรับผิดชอบ
• ใฝ่เรียนรู้
• เจตคติที่ดีต่อกำรเรียน

•ควำมคงอยู่ของผู้เรียน
•ผลงำนทำงวิชำกำร
•ควำมคงอยู่ของสถำบัน
• National and 

international Ranking
•ฯลฯ

•ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
เฉพำะศำสตร์ของผู้เรียน

•บุคคลท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ

•บุคคลผู้ร่วมสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม

•บุคคลผูท่ี่เป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง

•DOE
•ฯลฯ

การบริหารจดัการ

การบริหารจดัการ

การบริหารจดัการ

การบริหารจดัการ

หลักสูตร/การสอน/การ
ประเมิน/สื่อ/สิ่งสนับสนุน
•โครงสร้ำงหลักสตร
•กำรจัดกำรเรียนรู้
•ควำมพร้อมด้ำนส่ือ
•กำรประเมินผู้เรียน

• หลักสูตรตอบสนองควำมต้องกำร
ของประเทศ

• โครงสร้ำงหลักสูตรเชื่อมโยง
ภำคทฤษฎีกับปฏิบัติ มีรำยวิชำท่ี
ทันสมัย

• กำรเรียนรู้เช่ือมโยงกับชีวิตจริง
• กำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย
• มีระบบประเมินท่ีน ำไปสู่กำร

พัฒนำผู้เรียน/ผู้สอน

การบริหารจดัการ

5.1 5.2 5.6

5.3 5.6

5.4 5.5 5.6

5.3 5.6 5.7

5.7 

5.3

หลักคิดในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผลลัพธ์ผู้เรียน



Input Process Outputs

5.1 5.2 5.3 
5.5 5.9

5.3 5.4 5.6 
5.7

5.8 5.6

หลักคิดในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผลลัพธ์ผู้เรียน



การรายงานผลการประเมินตนเอง
เพือ่น าสู่การพฒันา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พฤษภาคม – มถุินายน 2562



ประเดน็การน าเสนอ

 เหตุผลและความจ าเป็น
 แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดบัสถาบัน
 ตัวอย่าง / แนวปฏิบัติที่ดทีี่ท าให้เกดิผลลพัธ์การ

ด าเนินงานตามมาตรฐานแต่ละด้าน
 ถาม-ตอบ



เหตุผลและความจ าเป็น

 เพื่อสะทอ้นตนเอง (reflection) 
 เพื่อใหต้น้สงักดัไดก้ ำกบัติดตำม ช่วยเหลือ สนบัสนนน 
 เพื่อเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
 เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อรัฐบำล
 เป็นตน้



แนวทางการรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดบัสถาบัน

ส่วนที่ 1 รายงานการก ากบัมาตรฐาน
ส่วนที่ 2 การรายงานผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา
2.1 ข้อมูลพืน้ฐานทีต้่องรายงาน 
2.2 ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา



แนวทางการรายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน (ต่อ)

ค าอธิบาย มีผลกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรก ำกบัมำตรฐำน 
(องคป์ระกอบท่ี 1) ของแต่ละหลกัสูตรในสถำบนัอนดมศึกษำ  

• ผำ่นกำรก ำกบัมำตรฐำน  (องคป์ระกอบท่ี 1)   จ ำนวน.........
หลกัสูตร

• ไม่ผำ่นกำรก ำกบัมำตรฐำน (องคป์ระกอบท่ี 1)  จ ำนวน........
หลกัสูตร  คิดเป็นร้อยละ.......

ส่วนที่ 1  รายงานการก ากบัมาตรฐาน



แนวทางการรายงานผลการประเมนิตนเองระดบัสถาบัน (ต่อ)

• จ ำนวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทั้งหมด (จ ำแนกตำมระดบัปริญญำ)

• จ ำนวนหลกัสูตรท่ีจดักำรเรียนกำรสอนนอกสถำนท่ีตั้ง (ถำ้มี)

• จ ำนวนนกัศึกษำปัจจนบนัทั้งหมดทนกระดบักำรศึกษำ (จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ)

• จ ำนวนบณัฑิตทั้งหมดทนกระดบักำรศึกษำ (จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ)

• จ ำนวนบณัฑิตระดบัปริญญำตรีท่ีไดง้ำนท ำหลงัส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำแนกตำม

• ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจำ้งท่ีมีต่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีตำมกรอบ TQF (ค่ำเฉล่ียจำกคะแนนเตม็ 5)

• จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด (จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวชิำกำร และคนณวนฒิกำรศึกษำ)

• จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำท่ีลำศึกษำต่อ (จ  ำแนกตำมกลน่มสำขำวชิำ)

• จ ำนวนเงินสนบัสนนนงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยในสถำบนั (จ  ำแนกตำมกลน่มสำขำวชิำ)

• จ ำนวนเงินสนบัสนนนงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยนอกสถำบนั (จ  ำแนกตำมกลน่มสำขำวชิำ)

• จ ำนวนนกัวจิยัทั้งหมด (จ ำแนกตำมปฏิบติังำนจริงและลำศึกษำต่อ)

• จ ำนวนรวมผลงำนทำงวชิำกำร (จ  ำแนกตำมประเภทของผลงำนและกำรเผยแพร่)

• ฯลฯ

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
2.1 ข้อมูลพืน้ฐาน



แนวทางการรายงานผลการประเมนิตนเองระดบัสถาบัน (ต่อ)

ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา : ใหร้ะบนวำ่สถาบันอุดมศึกษา
จดัระบบประกนัคุณภาพอย่างไรทีท่ าให้บรรลุผลลพัธ์ตามทีค่าดหวงั 

หำกกำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตร 
มำตรฐำนกำรอนดมศึกษำ และกรอบมำตรฐำนคนณวนฒิระดบัอนดมศึกษำ
แห่งชำติ สถำบนัอนดมศึกษำมีแผนด ำเนินกำรปรับปรนงอยำ่งไร

และหำกด ำเนินกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอนดมศึกษำแลว้ 
สถำบนัอนดมศึกษำมีแนวทำงพฒันำใหดี้ข้ึนอยำ่งไร

2.2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา



แนวทางการรายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน (ต่อ)

ผลลพัธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา : ใหร้ะบนผลลพัธ์ด้าน
ผู้เรียน ผลลพัธ์ด้านการวจิยัและนวตักรรม ผลลพัธ์ด้านการบริการ
วชิาการแก่สังคม ผลลพัธ์ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบนัอนดมศึกษำ ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
อนดมศึกษำ พ.ศ. 2561 โดยระบุตามตวับ่งช้ีทีส่ถาบันอุดมศึกษาก าหนด
ในมาตรฐานแต่ละด้านเหล่าน้ัน ทั้งน้ี ใหแ้นบเอกสำร / หลกัฐำนอำ้งอิง
ประกอบ



การเตรียมการเพือ่รองรับการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 สกอ. ปรับปรุงระบบ CHE QA Online เพื่อรองรับการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่
สถาบันอุดมศึกษา

 สถาบันอุดมศึกษารายงานข้อมูลดังต่อไปนี้
 ผลการก ากับมาตรฐาน
 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 ระบบประกันคุณภาพที่ท าให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
 ผลลัพธ์การด าเนินงานตามมาตรฐานแต่ละด้าน

 เริ่มใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป 



ตัวอย่าง / แนวปฏิบัติที่ดีที่ท าให้เกดิผลลพัธ์
การด าเนินงานตามมาตรฐานแต่ละด้าน

 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
 ด้านวิจัยและนวัตกรรม
 ด้านการบริการวิชาการ
 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 ด้านการบริหารจัดการ



ถาม-ตอบ
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