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1. ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป จึงได้ให้มีการประกาศใช้  หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร พ.ศ.2548 และได้
มีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับใหม่ พ.ศ.2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและ
นโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้มีการปรับปรุงและมีความสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) 
(TQF: HEd) ปัจจุบันส านักฯได้มีการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 19 รายวิชา  
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1958 /2553)  เรื่องมาตรฐานอาจารย์สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ข้อ 7  การประกันคุณภาพ ข้อ 7.1 คณะกรรมการ
บริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินการสอนของอาจารย์ในการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และข้อ 7.2 คณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไปแจ้งผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนเพ่ิมเติมในการสอนภาคการศึกษาต่อไป 
และตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่3/2551 เรื่องกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลัก
ด้ านการผลิ ตบัณฑิ ต  มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  ที่ ไ ด้ ก าหนดนโยบายหลั กด้ านการผลิ ตบัณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามกรอบฯดังกล่าว ซึ่งมีหนึ่งข้อที่ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการ
ผลิตบัณฑิต ให้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างเป็นระบบ ซึ่งสะท้อน
วิธีการสอนและผลสัมฤทธิ์ในการสอนของอาจารย์ ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพ การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตลอดจนเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรให้ชัดเจนในด้านการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป  และท าให้เราทราบถึงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจึงเห็นควรให้มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
ประกอบด้วย  การติดตามประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการของส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป   ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการเรียนการสอน  ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 

  กระบวนงานติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นกระบวนงานที่
ได้มีการพัฒนาขึ้นในการบริหารการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด อีกทั้งเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบบริหาร และ
กระบวนงานอย่างชัดเจน  ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านระบบการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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3. ขอบเขต 

          การพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของส านักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นการ
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของส านักวิชาศึกษาทั่ วไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะเป็นการ
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยเก็บข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการเรียนการสอน อาทิ
เช่น ติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน 
ความพึงพอใจของคณะวิชา/ประธานหลักสูตรต่อการบริหารส านักฯ ติดตามประเมินกาจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4.  ค าจ ากัดความ 

อาจารย์ผู้สอน  หมายถึง  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของส านักวิชาศึกษาทั่วไป                          
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                            
คณะวิชา  หมายถึง  คณะวิชาที่ส่งนักศึกษามาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของส านักวิชาศึกษาทั่วไป      
หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่มีการบรรจุรายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ในหลักสูตร                                                 
การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การติดตามประเมินผลดังนี้ 

-  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนโดย นักศึกษา 
-  ประเมินผลการเรียนรู้ นักศึกษาที่เรียนครบ30 หน่วย 
-  ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
-  ประเมินผลการสอนบนเว็บSCL 
-  ประเมินผลอาจารย์โดยกรรมการ 
-  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์   
-  ประเมินความพึงพอใจของคณะวิชา/ประธานหลักสูตร  

 5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการพิจารณาความเห็นชอบในการด าเนินการการติดตาม
ประเมินผลคณะกรรมการติดตามประเมินผลการสอน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการติดตามประเมินผล
การสอนของอาจารย์ผู้สอนที่สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                                        
ผู้ปฏิบัติ  มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน  
ออกแบบเครื่องมือ ด าเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล 

        ผลที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน (Expected Result) 
 มีตวัชีว้ดัด้านการติดตามประเมินผลการจดัการเรียนการสอนและคา่เป้าหมายการประกนัคณุภาพและข้อตกลง

การปฏิบตัิงานของส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป 

 มีการปฏิบตัิงานร่วมกนักบัคณะกรรมการ คณะท างานการติดตามประเมินผล และนกัสารสนเทศ 

 มีรายงานผลการติดตามประเมินผลตามตวัชีว้ดัแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
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6.  Work Flow กระบวนการ 

 
 

2 สัปดาห ์
 
 

1 วัน 
 

1  วัน 
 

 
1 สัปดาห ์

                                              
                                                        ไม่เห็นชอบ/ปรับปรงุ 

 
 

2 สัปดาห ์
 

 
 

1 เดือน             
 
 
 
 

2 วัน        ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 
 

1 สัปดาห ์
 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมลูด้านการ
ติดตามประเมินผล 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่างๆ 

จัดท าแผนการติดตามประเมินผล 

จัดท าเครื่องมือ 

น าเสนอเครื่องมือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ด าเนินการจัดเก็บข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมูล 

จัดท ารายงาน 

A B 
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                                      ปรับแก้ไข 

 
 
 

1 สัปดาห์ (ต่อเรื่อง) 
 
 
 

1 ชั่วโมง 

 
 
 

1 สัปดาห ์
2 เดือน 3 สัปดาห์ 4 วัน (87 วัน) 

 
 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

1. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่จะต้องจัดเก็บ และติดตามประเมินผลว่ามี
อะไรบ้างและท าการ รวบข้อมูลที่เก่ียวข้องที่จะต้องจัดเก็บอีกท้ังศึกษางานวิจัยต่าง ๆ หรือ 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องด้วย  อาทิเช่น  ข้อมูลด้านนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  ที่ลงทะเบียนเรียนแต่
ละรายวิชา รายกลุ่มการเรียน   จ านวนอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา แต่ละกลุ่มวิชา และ งานวิจัย อ่ืน 
ๆที่เก่ียวข้อง 

 2.    แต่งตั้งคณะท างาน/กรรมการชุดต่าง ๆ  
      3.   ประชุมมอบหมายการท างานในการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดต่าง ๆ   

4.   จัดท าแผนการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลแต่ละเรื่องว่าจะด าเนินการในช่วงใดบ้างและ 
      ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
5.   ศึกษาวรรณกรรม  จัดท ากรอบแนวคิด และจัดท าเครื่องมือที่จะใช้แต่ละเรื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ 
     สามารถตอบตัวชี้วัดและสอดคล้องกับหลักวิชาการ กรอบแนวคิด 
6.   น าเครื่องมือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาหากมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเครื่องมือ และน ามาหาค่า 
     ความเชื่อมั่น และอาจรองมาทดสอบเพื่อพิจารณาปรับปรุง 

เสนอผู้อ านวยการ
พิจารณา 

เผยแพร่ข้อมลูเพื่อน าไปใช้ 

สรุปประเด็นที่ค้นพบเพื่อวิเคราะห์
หาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

A B 
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7.  ส านักได้ปรับเปลี่ยนวิชาการจากเดิมท าเป็นแบบสอบถามและจัดส่งไปให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อแจกให้ 
    นักศึกษาประเมิน แต่ปัจจุบันใช้แขวนบนเว็บ และใช้คิวอาร์โค้ตเพ่ือให้นักศึกษาใช้มือถือแสกนและเข้า 
    ไปประเมินได้เลยท าให้ลดขั้นตอนลงมากและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยการประสานกับเจ้าหน้าที่ 
    IT ในการน าเครื่องมือลงในระบบเว็บไซด์ 
8.  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องประเมินตามเครื่องมือที่ออกแบบไว้  และติดตามดูข้อมูลว่ากลุ่มเป้าหมาย 
    เข้ามาประเมินมากน้อยแค่ไหน  ถ้าน้อยต้องหาแนวทางในการแก้ไข 
9.   ให้ฝ่าย IT รวบรวมข้อมูลที่ได้น าส่งมาเพ่ือน าผลการวิเคราะห์ เดิมจะน าข้อมูลจากแบบสอบถามมา 
     คีย์และวิเคราะห์ใช้เวลามาก  แต่ได้ปรับเปลี่ยนให้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ได้โดยอัตโนมัติหลังจากท่ี 
     นักศึกษาเข้ามาประเมินแล้วท าให้ลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เวลามาก  และน าข้อมูลจาก 
      คอมพิวเตอร์มาศึกษารายละเอียดเพ่ือที่จะน ามาใช้ในการสรุปและจัดท ารายงาน 
10.  สรุปรวบรวมข้อมูลที่ได้เพ่ือน ามาจัดท ารายงานผลการประเมินทั้งหมด 
11.  น าเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการ หากมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข 
12.  เผยแพร่ข้อมูลที่ได้เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารของส านักวิชา 
      ศึกษาท่ัวไปในปีถัดไป 
13.  จัดท าบทสรุปผู้บริหารและน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

 

8.  มาตรฐานงาน 

กระบวนงาน ข้อก าหนด ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

กระบวนงานติดตามประเมินผล  มีแผนการติดตาม
ประเมินผลด้านการเรียน
การสอนตามตัวชี้วัดที่ต้อง
จัดเก็บ 

 มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 มีการเก็บข้อมูลได้
ครบถ้วนตามเป้าหมาย 

 รายงานผลการประเมินใน
ด้านต่าง ๆ 

 มีรายงานแล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

 
 

 

 ร้อยละความคาดเคลื่อน
การด าเนินงานตามแผน
ไมเ่กินร้อยละ 5 

 ร้อยละของการเก็บข้อมูล
ได้ตามกลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 รายงานผลการประเมินที่
ครอบคลุมในการตอบ
ตัวชี้วัด 
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9. ระบบการติดตาม 

 มีการสรุปผลการติดตามประเมินผลรายไตรมาส  รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนเพ่ือจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือทราบความก้าวหน้า  ปัญหา อุปสรรค เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และสิ้นปี มีการวิเคราะห์  
จุดอ่อน จุดแข็ง แนวทางพัฒนาเพ่ือปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พิจารณาทบทวนกระบวนการท างานเพ่ือลดขั้นตอน  เพ่ิมประสิทธิภาพ  

10. เอกสารอ้างอิง  กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษามุ่งเน้นมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยก าหนด
รายละเอียดไว้ใน มาตรา 4  ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา  หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม
และก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน  หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 

การประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มี
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  หมวด ๕  การบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรา 34  ว่าด้วย คณะกรรมการการอุดมศึกษา มี
หน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ว่าด้วย  
มาตรา 47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกาหนดในกฎกระทรวง  
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มาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก  

มาตรา 49  ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การ
มหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้
มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาใน
แต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตาม
ค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่
ส านักงานดังกล่าวรับรอง ที่ท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 

มาตรา 51  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ให้
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว ให้
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
 

2. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เล่มที่ 127 
ตอนที่ 23 ก ราชกิจจานุเบกษา  2 เมษายน 2553   

หมวด 1 บททั่วไป  
 ข้อ  3 ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย 

1.  การประเมินคุณภาพภายใน 
2.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
3.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อ  4  ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก

ระดับ ตองประกอบดวย 
1.  การประเมินคุณภาพภายนอก 
2.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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ข้อ  5 ใหสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่องเปนประจ าทุกปี โดยเนนผู 
เรียนเปนส าคัญ ทัง้นี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน 

ข้อ 6 ใหสถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ  
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปดเผยรายงาน
นั้นตสาธารณชน 
 ข้อ 7 สถานศึกษาต้องน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ข้อ 35   วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหใชแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให มีหนวยงานหรือคณะกรรมการ ที่รับผิดชอบ
การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกิด ความมั่นใจ วาการจัดการศึกษา
จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให  มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบาย และหลักการที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

3. ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ ภายใน โดย
ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  

4. ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ ขององคประ
กอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังตอไปนี้  

(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ                                                                                       
(ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย                                                                
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน                                                                          
(ง) หอ้งสมุดและแหลงการเรียนรู อ่ืน                                                                          
(จ) อุปกรณการศึกษา                                                                                           
(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรู และบริการการศึกษา                                                         
(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา                                          
(ซ) องคประกอบอื่นตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเหน็สมควร  

ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให มีระบบการติดตามตรวจสอบ คุณภาพ
การศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยใหส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริม และสนับสนุนให มีการ
พัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอยางต่อเนื่อง 
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ข้อ 36  ให หนวยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให มีการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจ้งผลใหสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

หมวด 3 การประกันคุณภาพภายนอก 

ข้อ 38  ในการประกันคุณภาพภายนอก ใหส านักงานท าการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาแต
ละแหง ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง ดังตอไปนี้  

(1) มาตรฐานที่วาด้วยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา                                                 
(2) มาตรฐานที่วาด้วยการบริหารจัดการศึกษา                                                                   
(3) มาตรฐานที่วาด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเรียนเป็นส าคัญ                                                
(4) มาตรฐานที่วาด้วยการประกันคุณภาพภายใน ในกรณีที่มีความจ าเปนต้องท าการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากมาตรฐานอ่ืนเพ่ิมเติมจาก มาตรฐานที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ใหส านักงานประกาศก าหนด
มาตรฐานอ่ืนไดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  

ข้อ  39  วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ใหเปนไปตามระเบียบที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ  40  ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา ผลการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาได
ไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหส านักงานแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑ มาตรฐานแกหนวยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษานั้น และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท า แผนพัฒนาคุณภาพและ
ด าเนินการตามแผน เพ่ือขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันที่ได รับแจงผลการประเมินครั้งแรกให
สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอส านักงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ได รับแจ้ง
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง  

ข้อ 41 ในกรณีที่สถานศึกษาไมด าเนินการปรับปรุงแกไขภายในก าหนดเวลาตามข้อ 40 ใหส านักงาน
รายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอ่ืนแล้วแตกรณี เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

      1.4  “ข้อก าหนดที่ส าคัญ” (Key Requirement) หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง  เม่ือสิ้นสุดกระบวนการนั้น 
อาทิ กระบวนการติดตั้งโปรแกรม ข้อก าหนดที่ส าคัญคือ ความรวดเร็ว ความผิดพลาด กระบวนการ
บ ารุงรักษา ข้อก าหนดที่ส าคัญคือ รอบระยะเวลา ความถูกต้อง ความครบถ้วน เป็นต้น 
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รายชื่อกระบวนการสนบัสนุน ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ของกระบวน 

ตัวช้ีวัดที่ส าคญั 
ของกระบวนการ 

กระบวนการรับ-ส่งหนังสือภายนอก รับ-ส่งเอกสารรวดเร็ว ร้อยละของหนังสือ
ภายนอก 

ท่ีรับได้ภายใน 2 วัน 
 

1. Work Flow ของกระบวนการ 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

• รายละเอียดวิธีการท างานของแต่ละขั้นตอนย่อย 

• เอกสาร/ระเบียบ ที่ใช้ประกอบการด าเนินการ 

• แบบฟอร์ม 

• ผู้รับผิดชอบ 

3. มาตรฐานงาน คือ ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน 

• มาตรฐานระยะเวลา 

• มาตรฐานในเชิงคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความ
ผิดพลาด ความคุ้มค่าของงาน เป็นต้น  

4. ระบบการติดตามประเมินผล  

• เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด 

• ก าหนดรูปแบบ และระยะเวลาในการติดตาม เช่น ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน 


