
บทบาทของนักศึกษากับ
การประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์เชาวลิต เต็มปวน

ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา



การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร

1 ท าไมต้องประกันคุณภาพการศึกษา

2

3 นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา



ผู้เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา
อธิการบดี/

รอง
อธิการบดี

คณบดี

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

หัวหน้า
สาขา

อาจารย์/
บุคลากร
สนับสนุน

ผู้ปกครอง 
/ชุมชน



สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

• สร้างความม่ันใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา
• ผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
• ผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม

การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)

ท าไมต้องประกันคุณภาพการศึกษา ?



พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเ้ป็นไปตาม ท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง

ท าไมต้องประกันคุณภาพการศึกษา ?



ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง

และพลโลก

มาตรฐานที่ 2

แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3

แนวการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้

และสังคมแห่งการเรียนรู้

หลักเกณฑก์ ากับ
มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐานสถาบันอุดม 
ศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีได้คุณภาพ



ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กับการประเมนิคุณภาพภายนอก 

ติดตาม
ตรวจสอบ
โดยต้นสังกัด 
สกอ. ทุก 3 ปี

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน ทุกปี

ประเมิน
ภายนอก สมศ.

ทุก 5 ปี

SAR + ผลการ
ประเมิน



การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร

ระดับคณะ

ระดับสถาบัน



ประกัน
คุณภาพ

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

คณะ

คณะ

นอกที่ตั้ง

ประกันคุณภาพ

Calculate

Calculate

มหาวิทยาลัย

Calculate

ประเมนิ Online
เก็บข้อมูลพื้นฐาน Common 

Data Set (CDS)
พร้อมผลประเมิน
(Link + Upload)



มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
(โดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

ได้แบ่งกลุ่มประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ออกเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยชั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก



การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance)
หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาน้ัน

การประกันคุณภาพการศึกษาคอือะไร ?



การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance)

หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกท่ี
ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาคอือะไร ?



การประกันคุณภาพการศึกษา 



ประเภทตัวบ่งชี้
• ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี

เป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนนิงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนนิการใดๆ หรอืด าเนนิการไม่ครบท่ีจะ
ได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน

• ตัวบ่งช้ีเชิงปรมิาณ อยู่ในรูปของร้อยละหรอืค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนยิม) ส าหรับการแปลงผลการ
ด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ี (ซ่ึงอยู่ในรูปร้อยละหรอืค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ โดยท่ีแต่ละตัวบ่งช้ีจะก าหนดค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยท่ีคิดเป็นคะแนน 5
ไว้ 



เกณฑ์การประเมนิ

• คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ดว่น

• คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง

• คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้

• คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี

• คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก









การรับนักศึกษา/จ านวนรับเข้า

การเตรยีมความพร้อมนักศึกษา

การเรยีนการสอน

การประเมินผู้สอน

หลักสูตร

สาระวิชา

การประเมนิหลักสูตร

การประเมินส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู้

กิจกรรม

ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

การร้องเรยีนของนักศึกษา
อาจารย์ท่ีปรกึษา

การฝึกงาน

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

ระดับสถาบัน



แนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1

การน า PDCA
มาใช้ในการท า
โครงการ/
กิจกรรม
นักศึกษา

3

ให้ข้อมูลกับ
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย

2

• ประเมินการ
สอนของอาจารย์
• ประเมินสิ่ง
สนับสนุนการ
เรยีนรู้

4

ให้ข้อมูลในการ
ส ารวจภาวะ   

การมีงานท าเม่ือ
จบการศกึษา



การน า PDCA มาใช้ในการท าโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา/การเรียน

วางแผนปฏิบัติ

ลงมือปฏิบัติ

พัฒนา/ปรับปรุง

ตรวจสอบ/
ประเมิน

ระบบข้อมูล

มีส่วนร่วมท าต่อเน่ือง

SWOT Analysis



การใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
กับโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา/การเรยีน

Plan

• ส ารวจความต้องการในการท าโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ  เช่นกิจกรรมเสริมทกัษะทางภาษา ทักษะทาง

วิชาชีพ ทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ การสอนเสริม

• วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม วางทมีด าเนินการ วางกลุ่มเป้าหมาย

Do
• ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 

Check
• ประเมินผลการด าเนินการและน ามาเปรยีบเทียบกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

Act

• ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมวิชาการต่าง ๆ 

• ปรับปรุงวิธีการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งถัดไปตามผลการประเมิน



CHE QA 3D ONLINE SYSTEM


