
แนวทางการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอดุมศึกษา 
ตามกฎกระทรวงฯ 

ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 



กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 



กฎกระทรวงฯหมวด๒ การประกนัคุณภาพภายใน  
ส่วนที่ ๓ การอุดมศึกษา 

   ข้อ ๓๖ ให้หน่วยงานต้นสังกดัของสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาจัดให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาน้ันอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปีและแจ้งผล
ให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผล
การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 



วตัถุประสงค์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
1. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของสถาบนัฯตามมาตรฐาน    
    การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. เพื่อติดตามความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามแผนการพฒันา 
    คุณภาพการศึกษาของสถาบนัฯ                                   
3. เพื่อใหข้อ้เสนอแนะในการเร่งรัดพฒันาคุณภาพการศึกษาของ 
    สถาบนัฯใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
4. เพื่อจดัท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ 
    แจง้ผลใหส้ถาบนัฯทราบตลอดจนเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 



การติดตามตรวจสอบ 2 แนวทาง 
 ติดตามตรวจสอบ On line ส าหรับสถาบนัท่ีผลการ
ประเมินประจ าปีของสถาบนั ผ่าน เกณฑท่ี์ก าหนด 
 ติดตามตรวจสอบโดยเขา้ตรวจเยีย่มในพื้นท่ี ส าหรับ
สถาบนัท่ีผลการประเมินประจ าปีของสถาบนัไม่ผ่าน 
เกณฑท่ี์ก าหนด 

 

แนวทางการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 



แนวทางการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

   เกณฑ์พจิารณาในการเลอืกแนวทางตดิตามตรวจสอบ  
 1. หากผลการประเมินคุณภาพภายในขององค์ประกอบที ่2  
 และองค์ประกอบที ่4 อยู่ในเกณฑ์ระดบัดขีึน้ไป สกอ. จะ 
 ตดิตามตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของสถาบันจากระบบ CHE  
 QA Online หากคณะหรือสถาบันไม่มีบณัฑิตศึกษา ให้ใช้ 
 ผลการประเมินในองค์ประกอบที ่4 ระดบัพอใช้ โดยมีค่า 
 ตั้งแต่ 3.01ขึน้ไป 



แนวทางการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

   เกณฑ์พจิารณาในการเลอืกแนวทางตดิตามตรวจสอบ  
       2. หากผลการประเมินคุณภาพภายในขององค์ประกอบ 
ที ่2 หรือองค์ประกอบที ่4  ระดบัพอใช้ลงมา สกอ.จะมี 
คณะกรรมการเข้าไปติดตามตรวจสอบโดยเข้าตรวจเยีย่มในพืน้ที่ 



แนวทางการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

คดัเลอืกสถาบัน/คณะวชิาเพือ่เข้าตดิตามตรวจสอบใน
พืน้ที ่กรณผีลการประเมนิคุณภาพภายในปีการศึกษา 
2554 ตามระบบ  CHE  QA Online ในระดับคณะ/
สถาบันส าหรับองค์ฯ 2  มค่ีาคะแนนน้อยกว่า  3.51 และ/
หรือ องค์ฯ 4 มค่ีาน้อยกว่า 3.51 ทีย่งัไม่ได้เข้าตดิตามใน
ปีงบประมาณ 2556  
  

การเ รียงล าดับความเ ร่งด่วนในการเข้าตรวจ
เยี่ ยมในพื้นที่  ปีงบประมาณ 2557 -2558  



   วธีิด าเนินการในการติดตามตรวจสอบฯ 
1. คดัเลอืกสถาบันและคณะวชิาเพือ่เข้ารับการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 
3. ด าเนินการตรวจเยีย่มคณะวชิาและสถาบันโดยคณะ
กรรมการฯ(ใช้ระบบ CHE-QA Online ตามปกตโิดยคณะ/
สถาบันใช้การประเมนินีแ้ทนการประเมนิการประเมนิ
คุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ)  
4. ปีทีเ่ข้าตรวจเยีย่ม: ปีงบประมาณ 2556 , 2557 และ 2558  



1. จ านวนคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 3 คน ต่อคณะวชิา 
2. คุณสมบัต ิ
   2.1 ผู้ทรงคุณวุฒริะดบั รศ. หรือ รศ. ดร. ขึน้ไป  
ในสาขาวชิาที่คณะน้ันๆ เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 
   2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึน้ทะเบียนประธานหรือกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในฯ อย่างน้อย 1 คน  

จ านวนและคุณสมบัตกิรรมการตรวจเยีย่มระดบัคณะวชิา 



1. จ านวนคณะกรรมการ อย่างน้อย 5 คน ต่อสถาบัน 
2. คุณสมบัต ิ
    2.1 ผู้ทรงคุณวุฒทิีท่ าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการ 
ตรวจเยีย่มระดบัคณะวชิา ที ่สกอ.  แต่งตั้งทุกคน 
    2.2 ผู้ทรงคุณวุฒทิีข่ึน้ทะเบียนประธานหรือกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในฯ อย่างน้อย 2 คน 

 จ านวนและคุณสมบัตกิรรมการตรวจเยีย่มระดบัสถาบัน 



 หมายเหตุ    ผู้ทรงคุณวุฒดิงักล่าว  จะต้องไม่มี
ส่วนเกีย่วข้องและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกบั
คณะวชิา/สถาบันที่เข้าไปติดตามตรวจสอบ 
 



 การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับคณะ/สถาบัน 
ระดับคณะ   
      สกอ.  จะจดัส่งบญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุจ านวนหน่ึง ใหค้ณะวชิา
คดัเลือกจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  เพื่อท าหนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจ
เยีย่มระดบัคณะวชิา  โดยสถาบนัจะเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
จดัส่งค าสัง่ดงักล่าวกลบัมายงั สกอ. เพ่ือจดัเกบ็เป็นหลกัฐาน 
     ทั้งน้ี การทาบทามกรรมการ การด าเนินการตรวจประเมินและการ
จัดรายงานผลการตรวจประเมินผ่านระบบ CHE QA Online  สถาบัน
เป็นผู้ด าเนินการ 
ระดับสถาบัน 
      สกอ. จะแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการฯ  ตามบญัชีรายช่ือท่ี
ก าหนด 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/


  บัญชีรายช่ือคณะกรรมการประเมิน 
สกอ. จะจดัท าบญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุฯ เพื่อเสนอคณะวิชา
คดัเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ ประกอบดว้ย 
       1. ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเป็นผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นกรรมการ/ประธาน ของสกอ. 
        2. ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และคณะอนุกรรมการดา้นมาตรฐานการอุดมศึกษาและ/หรือ 
        3. ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในสาขาวิชา
ท่ีคณะ/สถาบนัเปิดสอน โดยมีต าแหน่งทางวชิาการระดบั 
รศ.ข้ึนไป  



หน้าที่คณะกรรมการตรวจเยีย่มฯ ระดับคณะ/สถาบัน 

1.  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ/สถาบนั 
    และวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ิมเติมในบางตวับ่งช้ี 
2.  ติดตามตรวจสอบความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตาม   
    แผนการพฒันาคุณภาพฯ 
3.  ใหข้อ้เสนอแนะต่อสถาบนัและสกอ. เพ่ือเร่งรัดการพฒันา 
    คุณภาพฯ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
4. จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพตามระบบ CHE QA  
    Online  เสนอต่อสถาบนัและสกอ. 

http://www.cheqa.mua.go.th/
http://www.cheqa.mua.go.th/
http://www.cheqa.mua.go.th/
http://www.cheqa.mua.go.th/


กรอบการท างานของคณะกรรมการตรวจเยีย่มฯระดบัคณะ/สถาบัน 

1. ศึกษาแนวทางในการประเมินฯตาม ‘คู่มือการประกันคุณภาพฯ’  และ 
    ศึกษาวธีิการติดตามตรวจสอบตาม ‘ประกาศฯ แนวปฏิบัติการติดตาม  
    ตรวจสอบ’ 
2. ศึกษารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินตนเองของคณะ/ 
    สถาบนัผา่นระบบ CHE QA และพิจารณา ‘แผนการพัฒนาคุณภาพฯ’ ท่ี 
    ระบุในรายงานฯ(ในส่วนน าและในตวับ่งช้ีท่ี 9.1 เกณฑข์อ้4 ของ CHE) 
3. ตรวจเยีย่มคณะ/สถาบนั เพื่อประเมินโดยใชร้ะบบ CHE QA ส าหรับ    
    แต่ละตวับ่งช้ีตามหลกัฐานท่ีปรากฏและ ‘จัดเกบ็ข้อมลูเพ่ิมเติมบาง       
    ตัวบ่งชีท่ี้ระบุในประกาศฯแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ’ 



4. ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ทุกตวับ่งช้ี พร้อม ‘รายงานข้อ 
     ค้นพบท่ีได้จากการเกบ็ข้อมูลเพ่ิมเติมบางตัวบ่งชี’้ ไวใ้นช่อง  
    ‘หมายเหต/ุข้อสังเกต’ ในตวับ่งช้ีนั้นๆ ในระบบ CHE QA 
5. รายงานความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามแผนพฒันาคุณภาพ 
    ไวใ้นช่อง ‘หมายเหต/ุข้อสังเกต’ ในตวับ่งช้ีท่ี 9.1ในระบบ  
     CHE QA Online 
6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ/ 
    สถาบนั และใหข้อ้เสนอแนะในการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพฯ  
    แก่สถาบนัและสกอ. ผ่านระบบ CHE QA Online 

กรอบการท างานของคณะกรรมการตรวจเยีย่มฯระดบัคณะ/สถาบัน(ต่อ) 

http://www.cheqa.mua.go.th/
http://www.cheqa.mua.go.th/
http://www.cheqa.mua.go.th/
http://www.cheqa.mua.go.th/


ข้อมูลทีจ่ัดเกบ็เพิม่เตมิจากเกณฑ์ประเมนิ ในการตรวจเยีย่ม 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.1 หลักสูตร  
- ลกัษณะของหลกัสูตร เช่น การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมัย 
หลกัสูตรส่งเสริม 21st century skills 
- การบริหารหลกัสูตร เช่น  การจัดการหลกัสูตรนอกเวลา/นอกสถาน
ที่ตั้ง/ทางไกล 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.3 อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
- ความเหมาะสมของอาจารย์ระดบับัณฑิตศึกษา เช่น อาจารย์มี
ผลงานวจิัยต่อเน่ือง ลกัษณะงานวจิัยสอดคล้องกบัสาขาวชิาที่สอน 
ผลงานวจิัยมีคุณภาพ 
 

 ภารกจิด้านการผลติบัณฑิต 



ข้อมูลทีจ่ัดเกบ็เพิม่เตมิจากเกณฑ์ประเมนิ ในการตรวจเยีย่ม 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.5 ห้องสมุด อปุกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้   
- ลกัษณะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏบิัตกิาร 
ห้องสมุด ส่ิงสนับสนุนการจดัการศึกษาฯลฯ เหมาะสมและทนักบัการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี 
-ส่ิงทีม่ีสอดคล้องกบัสาขาวชิา เช่น สาขาการศึกษามีโรงเรียนสาธิต สาขา
เกษตรมีพืน้ที่เพือ่การเกษตร/ประมง  สาขาสุขภาพมีโรงพยาบาล ส าหรับ
ให้นักศึกษาฝึกปฏบิัต ิ 

 ภารกจิด้านการผลติบัณฑิต 



ข้อมูลทีจ่ัดเกบ็เพิม่เตมิจากเกณฑ์ประเมนิ ในการตรวจเยีย่ม 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน  
-  ความเหมาะสมและทนัสมัยของส่ือวสัดุการเรียนการสอน 
-  กจิกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตตามวสัิยทศัน์ 
   ของสถาบัน/หลกัสูตร 
-  การประเมินผู้เรียนสอดคล้องกบัผลลพัธ์ทีค่าดหวงัสะท้อนคุณภาพจริง  
   ของผู้เรียน 
- ระบบและกลไกเพิม่เตมิกรณกีารจดัการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา 
   เช่น ระบบการให้ค าปรึกษาในการท าวทิยานิพนธ์ ระบบส่งเสริม 
   จรรยาบรรณนักวจิัย การเผยแพร่ผลงานวจิัย 

 ภารกจิด้านการผลติบัณฑิต 



ข้อมูลทีจ่ัดเกบ็เพิม่เตมิจากเกณฑ์ประเมนิ ในการตรวจเยีย่ม 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
- ความพร้อมด้านกายภาพ บรรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวก  
  ด้านการวิจัย เช่น เคร่ืองมือ/อุปกรณ์  ภาระงาน/การนับภาระงานของ 
  อาจารย์  ขั้นตอนกระบวนการขอทุน/เปิกจ่ายเงิน  การเปิดสอนนอก เวลา 
  ทีมี่ค่าตอบแทนสูง   
- การเช่ือมโยงภารกจิการวจิัยกบัการสอน เช่น การจัดการเรียนการ 
  สอนให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาศักยภาพด้านการวจัิย 
 

 ภารกจิด้านการวจิัย 



ข้อมูลทีจ่ัดเกบ็เพิม่เตมิจากเกณฑ์ประเมนิ ในการตรวจเยีย่ม 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน  
- รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัตติามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของคณะวชิา/สถาบัน 

 ภารกจิด้านการประกนัคุณภาพ 



 ข้อบกพร่องที่มักพบในการประเมิน 
1.  ใหสิ้ทธิขาดแก่ผูป้ระเมินแต่ละคนในการประเมินแต่ละองคป์ระกอบ  
     โดยไม่มีการตรวจสอบผลการประเมินร่วมกนั 
2.   การบนัทึกขอ้มูลในรายงานผลการประเมิน ตลอดจนการใหข้อ้สรุป 
      เชิงประเมินไม่ครบทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดใน CHE QA Online 
3.  ไม่ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  CDS  
4.  ไม่ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูลระหวา่ง  1) ขอ้มูล CDS   
      2) ขอ้มูลส่วนน าใน CHE  3) ขอ้มูลในเน้ือหาแต่ละตวับ่งช้ี   
4.  ตรวจสอบแต่ขอ้มูลหลกัฐานท่ีปรากฏใน SAR ท่ีเป็นเอกสาร ไม่ได้

ตรวจสอบขอ้มูลท่ีสถาบนับนัทึกจริงในระบบ CHE  
5.  บทสรุปผูบ้ริหารใน SAR และในรายงายผลการประเมินเขียนเหมือนกนั   
6.  ยนืยนัผลโดยไม่ตรวจสอบขอ้มูล หรือ มอบหมายใหส้ถาบนัยนืยนัผลแทน 

 



Q&A 


