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ตัวบ่งชี ้มรภ.พช.ที่  9.1 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี เป้าหมาย หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ 

กระบวนการ 7  ข้อ 

มหาวิทยาลัย ทุกคณะ  ทุกสํานัก สถาบัน 
กํากับตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย - รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย  - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูเ้ก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้                – อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 

 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ 
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
การวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผล การประกันคุณภาพต่อหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุง      อย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ด ี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ท้ังนี ้เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษา  ที่มีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหค้วามสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล     การประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพร่ให้

หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 7 หรือ 8 ข้อ 9 ข้อ 

 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบ
เฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้ึนเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการเป็น
ประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การ
ดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

1.3 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกัน
คุณภาพเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหค้วามสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ต้องให้ความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งกําหนด
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับคณะวิชา ถึง
ระดับสถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งชี้ท่ีใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานของสถาบัน

เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑ์อ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมข้ึนตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ครบถ้วนท้ังปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ ์

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีท่ีใช้กํากับแต่ละตัวบ่งชี ้ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัว
บ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล     การประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดย      มี
การกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผน
เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละป ี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมิน
คุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ / หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือร่วม
รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาข้ึนจากปีก่อน
หน้าทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ
วิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบท่ีสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ 
เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

สถาบนัควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย ์และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของ
สถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของสถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบันหรือคณะ

วิชา และในส่วนท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ 
8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ  มี

พัฒนาการด้านต่างๆท่ีเกิดข้ึน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเป็นวิธีปฏิบัติท่ีดีให้กับสาธารณชน และ
ให้หน่วยงานอ่ืนไปใช้ประโยชน ์

9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 


