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งานวิจัย เรื่อง  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
Development of Information Management System for Quality Assurance 
in Education of Program level in Phetchaburi Rajabhat University 

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) สนับสนุนการบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ ขอบเขตการศึกษา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา  2558 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ระบบสารสนเทศที่ผู้วิจัยศึกษาและ
พัฒนาขึ้น  และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศสถิติท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ ออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ตาม
แน วคิ ด ขอ ง ค รู ส  (Kruse, 2008: 1) ร่ วมกั บ ก รอบ การวิ จั ย แล ะ พั ฒ น า  (Research and 
Development) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
2. หลักสูตรมีความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกัน

คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 
3. ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 
 
 
 
 
 

ค ำส ำคัญ  : ระบบสารสนเทศ  การบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 



[2] 
 

Abstract 
  

 The purpose of this research were  1) for studying develop an information 
management system for quality assurance in education program level in Phetchaburi 
Rajabhat University 2)To support recording and storage in information system. Target 
groups include all of program study at Phetchaburi  Rajabhat University Academic 
Year 2558 and Internal Quality Assessment Committee in program study level for the 
academic year 2558 . The tool used to collection data were the Information system. 
Statistics used were percentage, mean, standard deviation by applying the process. 
The ADDIE Model based on the Kruse concept (2008 : 1 ) in collaboration with the 
Research and Development Framework. 
the research result found  that : 

1. To develop of information management system for quality assurance 
in education of program level in Phetchaburi Rajabhat University 

2.The Program  satisfied with the use of information management system 
for quality assurance in education at the high level. X = 4.37 

3. The internal quality assurance reviewers were satisfied with the use of 
the information management system for quality assurance in education at the high 
level. X = 4.37 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิต และพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพระดับสูง สนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับ

ความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555 และเพ่ือเป็นการผดุงรักษาคุณภาพและ

มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาจึงได้ก าหนดหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดย

ก าหนดไว้ในหมวด 6  มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและ

กลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด และให้ถือว่าการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 จนถึงปัจจุบัน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2555 หมวด 6 มาตรา 48 บัญญัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไว้เป็นหลักประกันต่อผู้ เรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชน และสังคมว่า สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สถานศึกษาจัดระบบ

บริหารจัดการและมีข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา

ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้นสถานศึกษาต่าง ๆ จึงต้องมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือน ามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งตาม

ภาระงานที่รับผิดชอบ  ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบจึงต้องพยายามสร้างระบบสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับ

นโยบายดังกล่าว และต่อมามีการก าหนดนโยบาย ระดับสถานศึกษา เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารโดยมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศหรือเรียกว่า นโยบาย 

ICT 2020 ที่จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาและยกระดับเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย  พัฒนาประเทศ
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เข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานศึกษาสามารถ

ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาหรือหน่วยงานและ

องค์กรต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2009:ออนไลน์) 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ให้ความส าคัญกับการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยเฉพาะด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยข้อมูลต้องตรงประเด็น มีความ

สมบูรณ์เพียงพอ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันและมีความคุ้มค่า เพ่ือการตัดสินใจในการบริห ารจัดการด้าน

คุณภาพการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศ หรือที่เรียกว่า 

ระบบ CHE QA Online เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกหน่วยงานส่งข้อมูลพ้ืนฐาน  (Common data set) และ

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้ งระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย ที่ถูกต้องและได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลทั้งหมดก่อนน าส่งส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีได้พัฒนาระบบ MIS (Management Information System) โดยเป็นระบบฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย 

การบริหารงานด้านต่าง ๆ ในสถาบัน เช่น งานบริหารวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารการเงินและ

งบประมาณ งานบริหารงานวิจัย งานบริหารกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานให้

บุคลากรของมหาวิทยาลัย บัณฑิต นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทั่วไปได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และ

ผลการด าเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย 

ปัจจุบันการประเมินคุณภาพการศึกษาก าหนดให้มีการประเมินในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ

ระดับสถาบัน ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารประกอบพร้อมส าเนาเป็น

จ านวนมาก ก่อให้เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลืองในการจัดเตรียมเอกสาร  และเกิดความผิดพลาดของข้อมูล

พ้ืนฐาน อีกท้ังไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล MIS ของมหาวิทยาลัยและส่งข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ได้

ล่าช้ากว่าที่ก าหนด   จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและท าการวิจัยเรื่อง

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี มาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานการจัดท ารายงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและลด

ความสิ้นเปลือง อีกทั้งระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถเชื่อมโยงกับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยและเป็น

แหล่งรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรตลอดทั้งปี และระบบสารสนเทศดังกล่าวสามารถ

ประมวลผลคะแนนให้กับหลักสูตรโดยอัตโนมัติ ขจัดปัญหาความยุ่งยากในการค านวณตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้ยังอ านวยความสะดวกในการตรวจประเมินให้กับหลักสูตรและคณะกรรมการ

ประเมินสามารถเข้าระบบ สามารถอ่านผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด และตรวจสอบหลักฐาน
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มาก่อนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ และสามารถส่งข้อมูลสู่ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. รวมทั้งสามารถ

เรียกข้อมูลปรับปรุงแก้ไข หรือเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2.2 เพ่ือสนับสนุนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

3.1.1 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 จ านวน 59 หลักสูตร 

3.1.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน 59 หลักสูตร 

จ านวน 81 คน 

3.1.3 ผู้ดูและระบบระดับคณะ 8 คณะ ๆละ 1 คน รวม 8 คน 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

3.2.1 ความพึงพอใจจากการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรของหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3.2.2 กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยระบบ ADDIE Model ตามแนวคิดของครูส 
(Kruse,2008 :1) ร่วมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งได้ 5 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis) ระยะที่ 2 การออกแบบ (Design) ระยะที่ 3 การพัฒนา (Development) 
ระยะที ่4 การน าไปใช้ (Implementation) และระยะท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation) 
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4. กรอบกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แนวคิดจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการและการ

ตัดสินใจที่เป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

กำรวิเครำะห์ (Analysis) 

- วิเคราะห์องค์ประกอบ 

- ศึกษาความต้องการ 
ปัญหา 

- ศึกษาความเป็นไปได ้

- ศึกษารายละเอียดของ
ระบบ 

 

กำรออกแบบ (Design) 

- ก าหนดโครงสร้าง 

- วางแผนและเลือกระบบ 

- ออกแบบรายละเอียด 

- ก าหนดซอฟแวร ์

- ออกแบบหน้าจอ 

 

กำรพัฒนำ 
(Development) 

- ขั้นเตรียมข้อมูล 
ข้อความ ภาพ 
โปรแกรม 

 

กำรน ำไปใช้ 
(Implementation) 

- จัดท าคู่มือ 

- จัดอบรม 

- น าไปทดลองใช้ 

 

ขั้นประเมินผล (Evaluation) ผู้วจิัยพิจารณาทบทวนและปรับปรุงระบบจากความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพ 

ความถูกต้องของระบบและผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
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ตัวแปรต้น  ตัวแปรตำม 
 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จั ด ก า ร ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 1. ความพึงพอใจของหลักสูตรต่อระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2. ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
ประเมินต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 1 ระบบ 

 2. หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างถูกต้อง

และรวดเร็ว 

 3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สามารถตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบสารสนเทศฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ผลด าเนินงานของหลักสูตร (SAR) และ มคอ.7 สามารถเชื่อมโยงกับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย

และส่งต่อระบบ CHE QA Online ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้อย่างถูกต้อง และ

รวดเร็ว 

 5. ลดการใช้ทรัพยากรส านักงาน (กระดาษ)  

 

7. นิยำมศัพท์ 
 สารสนเทศ หมายถึง กลุ่มระบบงานที่ท าการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บ 

บริการข้อมูล และแจกแจงสารสนเทศ เพ่ือการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR) และ มคอ.7 ของ

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของแต่ละปีการศึกษา 

 การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด และได้ขึ้นทะเบียนเป็น

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเป็น

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ที่ระบุชื่อไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร มี

คุณสมบัติเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ก าหนด ท าหน้าที่บริหารจัดการและ

ปฏิบัติการสอนในหลักสูตรที่เปิดสอน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 

1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารระบบสารสนเทศ 

1.1 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

1.2 ความหมายของระบบสารสนเทศ 

1.3 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

1.4 คุณสมบัติและคุณลักษณะของสารสนเทศท่ีดี 

1.5 ประเภทของระบบสารสนเทศ 

1.6 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 

2. แนวทางการออกแบบและการพัฒนาระบบ 

2.1 แนวทางการออกแบบ 

2.2 แนวทางการพัฒนาตัวแบบ 

3. หลักการออกแบบของ ADDIE Model 

4. การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

4.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพ 

4.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

4.3 พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ พ.ศ.2557-2561 

4.5 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (พ.ศ.25572561) 

4.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.7 การประกันคุณภาพการศึกษา 

4.8 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศ 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศจะมีค าที่ เกี่ยวข้องกันอยู่  2 ค า คือ ข้อมูล (Data) และ

สารสนเทศ (Information) ทั้ง 2 ค านี้ ถือได้ว่าเป็นค าศัพท์พ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์

และระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน มักใช้ควบคู่กัน

เสมอ จนท าให้สับสนว่าเป็นค าที่มีความหมายเดียวกัน 

 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

 ข้อมูลและสารสนเทศมีความส าคัญที่ท าให้เกิดระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศมีขึ้นมาเพ่ือ

จุดมุ่งหมายหลายประการ จุดมุ่งหมายพ้ืนฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลผล (Processing) ข้อมูล (Data) 

ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และน าไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงาน ซึ่ง 

สิรินาถ วันนา (2560:18) ได้สรุปไว้ว่า 

 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจจะแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ 

ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมมาอาจจะเป็นข้อมูลดิบ โดยยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์

จัดกระท า จึงท าให้ส่วนมากไม่มีความหมายสมบูรณ์พอที่จะน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

 สารสนเทศ (Information) หมายถึง การน าข้อมูลดิบที่ผ่านการเลือกสรรอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจ

ประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข เสียง และภาพ เป็นต้น น ามาประมวลผลตามกระบวนการทางสถิติ เช่น การ

สรุปย่อ การจัดรูปแบบการน าเสนอ การวิเคราะห์ให้สามารถน าผลที่ได้มาน าเสนอหรือมาใช้งาน เพ่ือช่วยในการ

วินิจฉัย สั่งการ เป็นพ้ืนฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้า ความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนกับผู้ใช้ หรือเพ่ือย้ าความเข้าใจ

ที่มีอยู่แล้วให้มีมากยิ่งข้ึน 

 ความหมายของระบบสารสนเทศ 

 สังคมปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ซึ่งถือได้ว่าสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญในการ

ก าหนดแนวทางการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นผู้บริหารในยุคของข้อมูลข่าวสาร

และสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีหลักและกระบวนการการบริหารงานที่เป็นระบบเกี่ยวกับสารสนเทศที่

ใช้ในการบริหาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ า กัดให้เหมาะสม 

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ระบบสารสนเทศจึงมีความส าคัญต่อการบริหารงานองค์กรในทุกระดับ ผู้บริหาร

ควรตระหนักถึงความส าคัญในการจัดระบบสารสนเทศขององค์กร เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพและ

เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน และต้องมีหลักการและกระบวนการในการจัดท าสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ

ส่งผลให้ได้สารสนเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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 ระบบสารสนเทศ 

 ระบบสารสนเทศ ซึ่งอรรณพ  ธนัญชนะ (2550: 10) ให้ความหมายว่า ระบบสารสนเทศเป็นการ

รวมกลุ่มของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายสื่ อสารข้อมูล กระบวนการ บุคลากร รวมถึง

อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งระบบสารสนเทศนั้นจะ

ประกอบไปด้วย ข้อมูล สารสนเทศและการจัดการ โดยที่การจัดการนั้นจะเป็นการบริหารอย่างเป็นระบบ เป็น

การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งต้องมีการวางแผน  ก าหนดการ และจัดการ

ทรัพยากรภายในองค์กร เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ 

 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ มีองค์ประกอบดังนี้ (ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง 2550:7-16) ระบบ
สารสนเทศจะท างานได้ตามวัตถุประสงค์จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ (Components of information 
system) 6 ประการ คือ ฮาร์ดแวร์  (Hardware) ซอฟต์แวร์  (Software) ข้อมูล (Data) กระบวนการ 
(Procedure) ระบบเครือข่าย (Network) และบุคลากร (People ware) ดังนี้ 
 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้ระบบท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์รุ่นต่าง ๆ เป็นหลักส าหรับการประมวลผล รวมทั้งอุปกรณ์

รับเข้า (Input device) อุปกรณ์ส่งออก (Output  device) และอุปกรณ์หน่วยเก็บ (Storage device) 

 1.1 อุปกรณ์รับเข้า (Input device) หมายถึง องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ที่ผู้ใช้สามารถน าข้อมูล

ค าสั่งงานเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 1.2 อุปกรณ์ส่งออก (Output device) หมายถึง อุปกรณ์ที่น าเสนอผลจากการประมวลผลให้กับผู้ใช้ 

อุปกรณ์ส่งออกมีหลากหลายประเภทเช่นกัน 

 1.3 อุปกรณ์หน่วยเก็บ (Storage device) หมายถึง ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการบันทึก จัดเก็บข้อมูล 

ชุดค าสั่งงานต่าง ๆ เพ่ือการใช้งานใหม่ในอนาคตมีหลากหลายประเภท ซึ่งในแต่ละประเภทก็มีความสามารถ

หรือความจุในการเก็บได้ไม่เท่ากัน 

 2. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดค าสั่งงานที่ใช้ในการสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน แบ่งได้เป็น 2 

ประเภท คือ ซอฟแวร์ระบบ (System software) และซอฟแวร์ประยุกต์ (Aplication software)  

 2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System software) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการ หรือโอเอส 

และโปรแกรมอรรถประโยชน์ 

  2.1.1 ระบบปฏิบัติการ หรือโอเอส (Operating system หรือ OS) ประกอบด้วยชุดของ

โปรแกรมท่ีมีค าสั่งในการประสานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
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  2.1.2 โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility program) เป็นโปรแกรมอ านวยความสะดวกในการ

ท างานกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ความสามารถบางประเภทของโปรแกรมอรรถประโยชน์รวมอยู่ ใน

ระบบปฏิบัติการ 

 2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) จะเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือท างานเฉพาะ

ด้านตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น โปรแกรมบัญชี โปรแกรมระบบค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3. ข้อมูล (Data) เป็นสิ่งที่น าเข้าสู่ระบบสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น ตัวเลข ตัวหนังสือ ภาพ 

และเสียง เป็นต้น ข้อมูลเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งขององค์กรที่จะต้องมีการบริหารจัดการ 

 4. กระบวนการ (Procedure) หมายความถึง นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการใช้

ระบบสารสนเทศ เช่น ขั้นตอนที่ผู้ใช้ปฏิบัติในการท างานกับระบบ เป็นต้น 

 5. ระบบเครือข่าย (Network) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าให้

เกิดการสื่อสารทางไกล (Telecommunication) ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่หนึ่งไปยังอีก

สถานที่หนึ่ง โดยใช้อุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณ ด้วยเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต ที่ท าให้เกิดการเชื่อมต่อของ

ประชาคมทั่วโลก โดยการใช้เว็บบราวเซอร์ (Web browser) ผู้ประกอบการบางรายต้องการจ ากัดขอบเขตการ

เชื่อมโยง การเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งการก าหนดสิทธิ์ให้เฉพาะบางคนหรือบางหน่วยงานเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึง

เว็บไซต์ของตนได้ด้วยเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตจึงได้เกิดเป็นอินทราเน็ต ( Intranet) และเอ็กซ์ทราเน็ต 

(Extranet) 

 6. บุคลากร (People ware) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ เพราะใช้

เป็นองค์ประกอบทั้ง 5 ให้ท างานร่วมกันตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศ 

แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 6.1 ผู้ใช้ขัน้ปลาย (End user) 

 6.2 บุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศ (Information system personal) 

 6.3 ผู้บริหาร 
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 คุณสมบัติและคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี 

 เบิร์ซและคณะ (Burch & Other,1983 อ้างถึงใน สริต วิจิตรโชติ ,2550:28) ที่ได้เสนอว่าคุณสมบัติ

สารสนเทศที่ดีมี 10 ประการ คือ 

 1. ใช้ได้ง่าย รวดเร็ว (Accessibility) หมายถึง ความสะดวก และรวดเร็วในการเรียกใช้ 
 2. มีความครอบคลุม (Comprehensiveness) หมายถึง การมีปริมาณที่เพียงพอ สมบูรณ์ครอบคลุม
พ้ืนที่การตัดสินใจของผู้ใช้ 
 3. มีความแม่นย า (Accuracy) หมายถึง มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในระดับต่ า 
 4.  มีความเหมาะสม (Appropriateness) หมายถึง มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) กับเรื่องที่
ก าลังพิจารณาตัดสินใจ 
 5. มีความทันต่อเวลา (Timeliness) หมายถึง ใช้ช่วงเวลาสั้นในการจัดเตรียมข้อมูลตั้งแต่สิ่งน าเข้า การ
ประมวลผลและผลลัพธ์ หรือการรายงาน 
 6. มีความชัดเจน (Clarity) หมายถึง สารสนเทศไม่มีความหมายก ากวม ไม่จ าเป็นต้องตีความ หรือ
ทบทวนความผิดพลาดใหม่อีก 
 7. มีความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง สารสนเทศสามารถปรับใช้ได้กับผู้ใช้หลายคนและหลาย
สถานการณ ์
 8. สามารถตรวจสอบได้ (Verifiability) หมายถึงสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบได้ในความถูกต้องใน
เรื่องเดียวกันจากผู้ใช้สารสนเทศหลาย ๆ คน 
 9. ไม่ล าเอียง (Freedom From Bias) หมายถึง ไม่มีความตั้งใจเปลี่ยน หรือปรับปรุงสารสนเทศให้มี
อิทธิพลต่อการสรุปผลของผู้อื่น 
 10. ได้จากสภาพปกติ (Formal Information System) เป็นสารสนเทศที่ผลิตมาจากระบบสารสนเทศ
ที่เป็นทางการ ไม่ใช่ได้มาจากข่าวลือ และที่แตกต่างคือไม่ล าเอียง (Freedom From Bias) ไม่มีความตั้งใจ
เปลี่ยนหรือปรับปรุงจากสารสนเทศให้มีอิทธิพลต่อการสรุปผลของผู้รับ 
 
 ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศในองค์กรสามารถด าเนินการได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่น ามาใช้ในการแบ่ง
ประเภท โดยทั่วไปหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทระบบสารสนเทศมี 3 หลักเกณฑ์ ในแต่ละหลักเกณฑ์ก็
แบ่งประเภทของระบบสารสนเทศแตกต่างกันไป ดังนี้ (ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง 2550:21-23) 
 1. การแบ่งประเภทของระบบสารสนเทศโดยใช้หน้าที่งาน (Function area) ในองค์กรเป็นหลัก ด้วย
วิธีการท าให้แบ่งประเภทของระบบสารสนเทศได้ 5 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting information system) 
  1.2 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing information system) 
  1.3 ระบบสารสนเทศทางการเงิน (Financial information system) 
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  1.4 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human information system) 
  1.5 ระบบสารสนเทศทางการผลิต (Manufacturing information system) 
 2. การแบ่งประเภทของระบบสารสนเทศโดยใช้ลักษณะงานในองค์กร สามารถถูกน าไปใช้สนับสนุนการ
ท างาน ด้วยวิธีการนี้ท าให้แบ่งประเภทของระบบสารสนเทศได้ 8 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 ระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction Processing System หรือTPS) เป็น
ระบบที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองการด าเนินกิจกรรมประจ าของหน้าที่งานต่าง ๆ ในองค์กร โดย เฉพาะ
กิจกรรมประจ าของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ เช่น ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบบัญชี ระบบค่าตอบแทน 
ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน เป็นต้น 
  2.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System  หรือ MIS) เป็นระบบ
ที่ พัฒนาขึ้นเพ่ือจัดท ารายงานส าหรับผู้บริหาร โดยรับข้อมูลน าเข้ามาจากระบบประมวลผลรายการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือจัดท ารายงานส าหรับการควบคุมการบริหารจัดการให้กับผู้บริหาร ส่วนใหญ่แล้วระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการได้รับการพัฒนาเพ่ือการผลิตรายงานตามหน้าที่งาน (Function area) ต่าง ๆ 
  2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) หรือ DSS เป็นระบบ
สารสนเทศที่ออกมาเพ่ือให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง ใช้ส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการ เป็นระบบที่ประกอบไปด้วยตัวแบบข้อมูลผ่านส่วนเชื่อมประสานที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี
เพ่ือให้ใช้งานได้ง่ายส าหรับการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะกึ่งโครงสร้าง (Semi structure) จนถึงปัญหาที่
ไม่มีโครงสร้าง (Unstructure)  
  2.4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (Group Decision Support Systems หรือ GDSS) เป็น
ระบบสารสนเทศที่ได้รับการออกแบบเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมที่ต้องกระท าร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะส าหรับ
การตัดสินใจที่มีลักษณะกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างน าเสนอเครื่องมือส าหรับการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานในการท างานของกลุ่ม เพ่ิมประสิทธิภาพผลของการตัดสินใจของกลุ่ม 
  2.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร (Executive Information System หรือ  EIS) เป็นระบบ
สารสนเทศที่ออกแบบมาเพ่ือช่วยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงในการท างาน เช่น การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการใน
ลักษณะของการเจาะลึก (Drill down) การสร้างภาพนามธรรม (Visualization) ของข้อมูล เป็นต้น 
  2.6 ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Execution Support Systems  หรือ ESS)  เป็นระบบสารสนเทศที่
พัฒนาต่อจากระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร โดยเพ่ิมเติมเครื่องมือทางด้านการวิเคราะห์ การค านวณ การ
สื่อสาร เพ่ือขยายขอบเขตความสามารถในการวิเคราะห์และการสื่อสาร เพ่ืองานที่ต้องใช้ความร่วมมือติดต่อ
ประสานกันหลายฝ่าย 
  2.7 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) เป็นระบบสารสนเทศเชิงปัญหาที่ประยุกต์วิธีการใช้
เหตุผลในขอบเขตที่ เฉพาะเจาะจง เพ่ือน าเสนอค าแนะน าหรือค าปรึกษาในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
เช่นเดียวกับมนุษย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด าเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
  2.8 ระบบสารสนเทศส าหรับองค์กร (Enterprise information systems) เป็นระบบสารสนเทศที่
พัฒนาเพ่ือเป็นระบบในภาพรวมองค์กร ระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรจะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารซึ่ง
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กันและกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นและเหมาะสมได้ตลอดทั้งองค์กร ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นแผนกใด 
ประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศย่อย คือ ระบบบริหารเนื้อหา (Content Management system) ระบบ
บริห ารความรู้  (Knowledge management system) ระบบจัดการห่ วงโ ซ่ อุปทาน  (Supply chain 
management system) ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise resource planning) และระบบ
จัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise resource management) 
 3. การแบ่งประเภทของระบบสารสนเทศ โดยใช้กิจกรรมทางการบริหารตามล าดับขั้นการบริหารใน
องค์กรเป็นหลัก ด้วยวิธีการนี้ท าให้แบ่งประเภทของระบบสารสนเทศได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
  3.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการควบคุมการปฏิบัติ งาน (Operational control information 
system)  
  3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการควบคุมการบริหารงาน (Management control information 
system) 
  3.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning information system) 
  
 ซึ่งสอดคล้องกับ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร (2551:6-15)กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การท างานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจที่เกิดขึ้นประจ าวัน การน าเสนอข้อมูลรายงาน
ชนิดต่าง ๆ เช่น ด้านการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจที่เกิดขึ้นประจ าวัน การน าเสนอข้อมูลรายงานชนิดต่าง ๆ 
หรือการน าไปช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจ สามารถแบ่งได้เป็น 7 ชนิด คือ 
 1. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (Transaction processing systems หรือ TPS) เป็นระบบ
สารสนเทศที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพ่ือท างานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานประจ าวันหรือสนับสนุนการท างานใน
ระดับปฏิบัติงาน เช่น ระบบการลงทะเบียน การท าใบสั่งซื้อ (Purchase order) การบันทึกยอดขายสินค้า
ประจ าวัน การออกแบบก ากับสินค้า (Invoice) ให้กับลูกค้า การออกใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ระบบการขนส่ง
สินค้า ระบบการจ่ายเงินเดือนและระบบบัญชีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
วัน เพ่ือจัดท าเป็นรายงานที่ต้องการต่อไป 
 2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information Systems หรือ MIS) เป็นระบบที่น า
สารสนเทศมาช่วยในการจัดท ารายงานต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารน าไปใช้ส าหรับวางแผน ควบคุม และ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในระบบ 
 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support หรือ DSS) เป็นระบบสารสนเทศที่จัดเตรียมข้อมูล
ไว้ส าหรับผู้ใช้ระบบ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจแก้ปํญหาและแนวทางเลือกที่เป็นไปได้ ระบบนี้ได้ถูกออกแบบมา
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจที่ ไม่มี โครงสร้าง (Unstrutured decisions) หรือแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structure decisions) ซึ่งยากต่อการหาแนวทางรองรับหรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดย DSS นี้ จะไม่ตัดสินใจ
แทนผู้บริหาร แต่จะเป็นเครื่องมือที่จัดหาและประมวลผลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร โดยผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นกับตัวแปรที่ผู้ใช้ระบบได้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วผู้ใช้ระบบจึงตัดสินใจเอง
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ส าหรับระบบการสนับสนุนการตัดสินใจนี้ถูกน าไปใช้โดยผู้บริหารระดับสูง 
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(Executive manager) ซึ่งเรียกระบบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร (Executive information system) 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลที่ใช้ในการสอบถามและการวิเคราะห์
อ่ืน ๆ รวมทั้งส่วนต่อการประสานกับผู้ใช้ (User interface) โดยฐานข้อมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Dss database) จะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเก่าและใหม่ที่ได้จากโปรแกรมประยุกต์และงานต่าง ๆ ซึ่งมาจาก
ระบบการประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง (TPS) หรือจากข้อมูลภายนอก (External data) องค์กรใดก็ได้ 
ส่วนซอฟต์แวร์ในระบบ DSS ประกอบด้วยเครื่องมือที่น ามาวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โอแล็ป (Olap tools หรือ 
On-line analytical processing) ซอฟต์แวร์ส าหรับท าเหมืองข้อมูล (Data mining tools) หรือ ซอฟต์แวร์
ทางคณิตศาสตร์และการสร้างแบบจ าลองเชิงวิเคราะห์ 
 4. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems หรือ ES) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยการรวบรวม
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะเรื่อง ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจริงและกระบวนการ
อนุมานแล้วท าเป็นแบบจ าลอง (Simulate) กระบวนการใช้เหตุผลและความคิด เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและ
เลือกแนวทางการตัดสินใจ เช่น ระบบวินิจฉัยโรค การส ารวจทางธรณีวิทยา ระบบผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุม
คุณภาพอาหาร เป็นต้น 
 5. ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร (Executive information Systems หรือ EIS) เป็นระบบหนึ่งของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือสนองความต้องการให้กับผู้บริหารระดับสูง (Top executive) 
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงมักเป็นบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งสูงสุดในหน่วยงานหรือ ซีอีโอ (CEO หรือ Chief Executive 
Officer) การตัดสินใจของผู้บริหารเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ความมั่นคง ความอยู่รอด และการ
เจริญเติบโตขององค์กรนั้น ๆ ส าหรับระบบสารนเทศเพ่ือผู้บริหาร หรือ EIS นี้ บางครั้งอาจเรียกว่า ระบบ
สนับสนุนผู้บริหาร (Executive Support System หรือ ESS) โดยต าราเล่มนี้จะใช้ค าว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือ
ผู้บริหาร หรือ EIS เพ่ือมิให้เกิดความสับสนในการใช้งาน 
 6. ระบบสารสนเทศส านักงาน (Office information Systems หรือ OIS) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) เป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กับงานใน
ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในส านักงาน รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างพนักงานภายในหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ก็สามารถติดต่อถึงกันได้ เวลาไหนก็ได้ 
 7. ระบบบนเว็บ (Web-based-Systems) เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในระบบอินเตอร์เน็ต
และการใช้บริการเวิร์ดไวด์เว็บ (Word Wide Web หรือ www) ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้ได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่ ความรวดเร็วที่เกิดขึ้นจากการให้บริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ช (การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ตที่
เพ่ิมความสะดวกให้กับลูกค้า 
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 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
 พัฒนาการและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้ใน
การประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความสามารถในการจัดเก็บเพ่ิมขึ้น การติดต่อสื่อสารท าได้ทุกรูปแบบของ
ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง ข้อความ วิดีทัศน์ และรับส่งได้รวดเร็ว ท าให้พัฒนาการของระบบสารสนเทศ
เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันทั้งระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ
ให้กับองค์กร ดังนี้ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2550:14) 
 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบสารสนเทศท าให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยใช้
กระบวนการประมวลผลข้อมูล ซึ่งท าให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผล และปรับปรุงข้อมู ลให้ทันสมัยได้
อย่างรวดเร็ว สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีปริมาณมาก ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยท า
ให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยการใช้เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อเชื่อมโยงได้ทั่วโลก
ภายในเวลาที่รวดเร็ว 
  ระบบสารสนเทศช่วยท าให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก มีความสลับซับซ้อนให้
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว หรือช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการประหยัดต้นทุนการ
ด าเนินการได้อย่างมาก และยังสามารถช่วยท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี ท าให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการติดต่อประสานงาน 
 2. ประสิทธิผล (Effectiveness) ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนข้อเท็จจริงที่
ถูกต้อง ส่งผลให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ระบบสารสนเทศช่วยในการเลื อกผลิตสินค้า/
บริการที่เหมาะสม ท าให้ทราบถึงต้นทุนของสินค้าและบริการที่มีอยู่ อีกทั้งช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/
บริการที่ดีขึ้น ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับลูกค้าสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็ว และช่วยให้
หน่วยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพสินค้า/บริการได้ตรงความต้องการของลูกค้าได้ดีและรวดเร็ว 
 3. ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ระบบสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงกับซัพ
พลายเออร์ท าให้การประสานงานติดต่อสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการเก็บ
สินค้าในคลัง และยังช่วยท าให้การผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งได้ ระบบสารสนเทศ
ยังสามารถท าให้การบริการลูกค้าดีขึ้น โดยการปรับปรุงคุณลักษณะสินค้า/บริการ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ในปริมาณท่ีมากข้ึน 
 4. คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) การออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขึ้น ลดภาระงานที่หนักได้ เช่น การประชุมทางไกลด้วยระบบ 
Video Conferencing ท าให้คนไม่เสียเวลาในการเดินทางไกลเพ่ือเข้าประชุม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึง
พอใจและเกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
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 สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ  หมายถึง กลุ่มระบบงานที่ประกอบด้วยเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ซอฟแวร์ ที่ท าการรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ บริการและแจกแจงสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการตัดสินใจในองค์กร  ดังนั้นระบบสารสนเทศถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการบริหารจัดการ คือ 

1) ข้อมูล เป็นข้อเท็จจริงอาจจะเป็นข้อมูลดิบ ซึ่งอาจอยู่ในรูปเอกสารงานพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

รูปแบบอ่ืนที่สามารถถูกประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้นข้อมูลประกอบด้วยข้อเท็จจริงหรือรูปสัญลักษณ์

ที่ถูกประมวลผลไปเป็นสารสนเทศ 

2) สารสนเทศ คือข้อมูลที่ผ่านการสรุปหรือจัดการให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมต่อการใช้งานสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ 

3) ฐานข้อมูล คือ ที่เก็บรวบรวมของแฟ้ม (File) หรือตาราง (Table) ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ตัวอย่าง 

เช่น ฐานข้อมูลบุคลากรภายในองค์กรอาจประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม 

เป็นต้น ความรู้ คือ สารสนเทศ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ (Contextual) ข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ผ่านการประมวลผลและจัดการมาแล้วในการที่จะให้ท าความเข้าใจ การสั่งสมการเรียนรู้ 

ความช านาญการและผลส าเร็จที่ใช้ในการท ากิจกรรมหรือแก้ปัญหาขององค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ 

 

2. แนวทางการออกแบบและการพัฒนาระบบตัวแบบ 

  การพัฒนาระบบสารสนเทศมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างต้นแบบ การพัฒนาระบบ แบบจ าลอง 

ซึ่งแต่ละวิธีมีกระบวนการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลสารสนเทศ 

ลักษณะขององค์กร รวมถึงกลไกการพัฒนาที่สอดคล้องกับระบบองค์กร 

 แนวทางการออกแบบ 

 อรรถกร  เก่งพล (2555:72) อ้างถึงในรุ่งอรุณ  ประอักจิต์ (2559:45) กล่าวไว้ว่า ระบบต่าง ๆ ของตัว

แบบ (Modeling System) เมื่อท าการศึกษาระบบต่าง ๆ เป็นไปได้ง่ายที่จะแสดงให้อยู่ในรูปแบบ(Model) ตัว

แบบหนึ่งตัวแบบจะเป็นตัวแทนแสดงส่วนประกอบของความเป็นจริง การสร้างต้นแบบ คือ ระบบการท างานที่

ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดที่อยู่บนกระดาษแต่เป็นความคิดที่ถูกพัฒนาภายใต้สมมติฐานของระบบใหม่ โดยอาจ

เทียบได้กับที่มีคอมพิวเตอร์เป็นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยโปรแกรมการท างานที่รับข้อมูลเข้ากระบวนการค านวณ 

การพิมพ์ การรายงาน และการแสดงผลลัพธ์ ในความเป็นจริงแล้วความต้องการด้านระบบไอซีทีมักจะไม่ถูก

ก าหนดไว้ล่วงหน้า ผู้ใช้อาจจะรู้เพียงว่าธุรกิจต้องปรับปรุงหรือรู้ว่ากระบวนการท างานต้องมีการเปลี่ยนแปลง

หรือรู้เพียงว่าต้องการระบบไอซีทีเพ่ือใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานที่ดีกว่าแต่บอกไม่ได้ว่าระบบไอซีทีที่

ต้องการคืออะไร ตัวต้นแบบมักใช้ในรูปแบบของการทดสอบหรือเป็นการน า 
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 ขั้นตอนพ้ืนฐานในการออกแบบสร้างต้นแบบ ส่วนเหตุผลหลักในการน าตัวต้นแบบมาใช้จะมี
วัตถุประสงค์ 5 ประการ ดังนี้ 

1. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ท าให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงการพิจารณาขอบข่ายรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการและประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่จะสะท้อนถึง
ความเป็นจริงมากที่สุด 

2.  เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการออกแบบระบบ โดยแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ
ของระบบที่ได้จากการออกแบบ และหาแนวทางเลือกใหม่เพ่ือแก้ไขผลกระทบนั้น 

3. เพ่ือใช้เป็นตัวแบบระบบที่ได้ออกแบบให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งานรวมถึงการประเมินผลที่ได้จาก
การทดลองใช้จริง ทั้งนี้ เพ่ือให้นักวิเคราะห์ได้ประมาณการเวลาในการปฏิบัติงาน 

4. เพ่ือใช้เป็นตัวอ้างอิงที่ดีส าหรับการที่จะออกแบบและพัฒนาระบบส าหรับส่วนงานอ่ืน ๆ ของ
การพัฒนาระบบไอซีทีเพ่ือการพัฒนาองค์กรต่อไป 

5. เพ่ือใช้เป็นตัวทดลองให้ระบบสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องก่อนแล้วค่อยพัฒนาระบบใน
ส่วนงานอื่นต่อไป จนกระท้ังกลายเป็นระบบที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ดีทุกประการ 
 

แนวทางการพัฒนาตัวแบบ 
สมคิด บางโม (2555:257-268) อ้างถึงใน รุ่งอรุณ  ประอักจิต์ (2559:45) กล่าวว่า การพัฒนา

ระบบงานในขั้นตอนของการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบแล้ว นักวิเคราะห์ระบบก็จะศึกษาขั้นตอนของ
การพัฒนาตัวแบบซึ่งมีด้วยกัน 4 ขั้นตอน และแต่ละข้ันตอนก็ต้องท าต่อเนื่องกันไป ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การแยกระบบงานใหญ่ให้เป็นระบบงานย่อย ซึ่งเป็นการยากที่นักวิเคราะห์ระบบจะ
ท าต้นแบบส าหรับระบบขึ้นมาในครั้งเดียว ดังนั้น นักวิเคราะห์ระบบจึงต้องแยกส่วนของระบบงานที่เห็นว่าเป็น
สิ่งที่จะต้องท าต้นแบบเป็นส่วนๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการและวิเคราะห์ 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างตัวแบบให้เสร็จเร็วที่สุด ในการพัฒนาระบบงานมักจะเกิดช่องว่างของ
ระยะเวลาระหว่างการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบและการติดตั้งระบบงานใหม่ที่ได้พัฒนาจนส าเร็จแล้ว  
ซึ่งช่องว่างนี้เองมักไม่ค่อยมีใครค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้ระบบที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่
ตลอดเวลา การที่จะท าต้นแบบให้เร็วที่สุด นักวิเคราะห์อาจจะใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น CASE ภาษายุคที่ 4 
(Fourth Generation Languages/4GL) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management/DBMS) หรือ
ซอฟแวร์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในการสร้าง Input และ Output เพ่ือให้ผู้ใช้ระบบได้เห็นภาพของระบบ 

ขั้นตอนที่ 3 ต้องมีความยืดหยุ่นในการท าต้นแบบ ความยืดหยุ่นในที่นี้หมายถึงการท าต้นแบบให้
มีลักษณะที่จะสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ไม่ใช่ท าในลักษณะตายตัวจะแก้ไขอะไรต้องท าใหม่หมด 
และก็ไม่ใช่สิ่งจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมดที่ผู้ใช้ระบบคนใดคนหนึ่งท้วงติงขึ้นมา การแก้ไขที่เกิดขึ้นควรจะ
ช่วยให้ระบบงานเข้าใกล้ความต้องการของผู้ใช้ระบบมากที่สุด 

ขั้นตอนที่ 4 การดึงผู้ใช้ระบบเข้าร่วมเพ่ือแสดงความคิดเห็น โดยขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก
เนื่องจากการจัดท าขั้นต้นแบบมีวัตถุประสงค์ที่จะพยายามให้การออกแบบและพัฒนาระบบเป็นไปตามความ
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ต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ หากผู้ใช้ระบบเห็นว่ายังมีบางส่วนที่ไม่เหมาะสม นักวิเคราะห์ระบบควรแก้ไขต้นแบบ
ให้ผู้ใช้ระบบได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ 

สรุปได้ว่า การออกแบบและพัฒนาตัวแบบ หมายถึงการสังเคราะห์และพัฒนาข้อมูล เพ่ือการ
ตัดสินใจ น ามาจัดท าเป็นตัวแบบหรือแบบจ าลองผ่านระบบไอซีที ด้วยซอฟแวร์ต่างๆ มีการวิเคราะห์ขั้นตอน
การท างานของระบบ โครงสร้างการท างาน การก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ โดยการพัฒนาระบบงานขึ้นมาใหม่ 
เพ่ื อ ให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ งห ม ายที่ ต้ อ งก าร  ซึ่ งผู้ วิ จั ย ใช้ ร ะบ บ จั ด ก ารฐ าน ข้ อมู ล  ( Database 
Management/DBMS) กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งยังไม่เคยมีตัวแบบในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาก่อน 

 
3.หลักการออกแบบของ ADDIE Model 

 ทัศนวรรณ รามณรงค์ (ออนไลน์) การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ออกแบบบทเรียนก่อนการพัฒนาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือน าไปสู่การออกแบบ
ส่วนประกอบของระบบ การออกแบบผังการด าเนินงาน การออกแบบบทด าเนินเรื่อง การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ การออกแบบเกณฑ์ การประเมินผลการเรียนรู้แล้วจึงน าไปสู่การพัฒนาบทเรียน การน าไปใช้และ
การประเมินผล ส่งผลให้ได้มาซึ่งระบบสารสนเทศออนไลน์  ช่วยในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ   

ADDIE เปนรูปแบบการสอนที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อใชในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการ

สอน โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System Approach) ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาสามารถน าไปใช

ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรไดเปนอยางดีไมวาจะเปน CAI/ CBT, WBI/WBT หรือ e-Learning 

ก็ตาม   เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด และเปนระบบปด (Closed System)  โดย

พิจารณาจากผลลัพธในขั้นประเมินผลซึ่งเปนขั้นสุดทาย แลวน าขอมูลไปตรวจปรับ (Feedback) ขั้นตอนที่     

ผานมาทั้งหมด   

          ADDIE Model มาจากตั ว อักษรตั วแรกของขั้ นตอนต าง ๆ  จ านวน  5 ขั้น  ได้ แก  Analysis   
Design  Development Implementation และ Evaluation  ซึ่งมีรปูแบบตามภาพที่ 4.1  
  
 
 
 

https://www.gotoknow.org/user/thasanawan117/profile
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รูปภาพที่ 1 รูปแบบการสอน ADDIE Model  
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/561221  รูปแบบ ADDIE  ทัศวรรณ  รามณรงค์ บทความ ค้น

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 

 
รูปแบบการสอน ADDIE ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การวิเคราะห (A : Analysis) 
 2. การออกแบบ (D : Design) 
 3. การพัฒนา (D : Development) 
 4. การทดลองใช (I : Implementation) 
 5. การประเมินผล (E : Evaluation) 
รายละเอียดแตละขั้นตอน มีดังนี้ 
 1. การวิเคราะห (A : Analysis)   เปนขั้นตอนแรกของรูปแบบการสอน ADDIE ซึ่งมีความส าคัญยิ่ง เนื่องจาก

เปนขั้นตอนที่สงผลไปยังขั้นตอนอ่ืน ๆ ทั้งระบบ  ถาการวิเคราะหไมละเอียดเพียงพอ จะท าใหขั้นตอนตอไป

ขาดความสมบูรณ ในขั้นตอนนี้จึงใชเวลาด าเนินการคอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนอื่น ๆ  โดยจะตอง

พิจารณาในประเด็นตาง ๆ ไดแก คุณลักษณะของผูเรียน วัตถุประสงค ความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปริมาณและความลึกของเนื้อหา และแหลงขอมูลที่มีอยู ซึ่งประกอบดวยการด าเนินการตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 ประเมินความตองการและผูเรียน (Assess Needs and Audience) 
1.2 ก าหนดเนื้อหาทั้งหมดและเปาหมาย (Determine Overall Content and Goals) 
1.3 ระบุ ระบบนิพนธและระบบการน าส งบทเรียน  (Specify Authoring and Delivery 

Systems) 
1.4 วางแผนขอบเขตของโครงการทั้งหมด (Plan Overall Project Scope) 

https://www.gotoknow.org/posts/561221%20%20รูปแบบ
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/995/228/original_20140208101856.JPG?1391829532
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1.5 วางแผนกลยุทธการประเมินผลทั้งหมด (Plan Overall Evaluation Strategies) 
 

ผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะห มีดังนี ้
  1) รายงานผลการประเมินความตองการ (Needs Assessment Report) 
  2) คุณลักษณะของผูเรียน (Learner Profile) 
  3) โครงรางของเนื้อหา (Content Outline) 
  4) ขั้นตอนการเรียนรู (Learning Hierarchy) 
  5) วิธีการออกแบบ (Design Approach)  
  6) ขอก าหนดทางเทคนิค (Technical Specifications) 
  7) กลยุทธการประเมินผล (Evaluation Strategies) 
  8) ตารางเวลาของโครงการ (Project Timetable) 

           บุคลากรที่เก่ียวของในขั้นตอนนี้   ไดแก ผูบริหารโครงการ ผูจัดการโครงการ ผูออกแบบ ระบบการ
สอน ผูประเมินโครงการ โปรแกรมเมอร และผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ 

2. การออกแบบ (D : Design)  เปนขั้นตอนที่ด าเนินการตาง ๆ ที่จะน าไปสูเปาหมายที่ ตั้งไว  โดย
ออกแบบบทเรียนตามกลยุทธที่ไดจากข้ันตอนการวิเคราะห ซ่ึงสวนใหญเปนการท างานดานเอกสารเชนกัน โดย
จะตองพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ไดแก วัตถุประสงคของบทเรียน การเรียงล าดับเนื้อหา วิธีการน าเสนอเนื้อหา 
การเลือกใชสื่อ และการน าเสนอแบบทดสอบ เปนตน  ซึ่งประกอบดวยการด าเนินการตาง ๆ ดังนี้ 

  2.1 เขียนวัตถุประสงคแตละหนวย (Write Objectives by Unit) 
  2.2 ระบุการปฏิสัมพันธของบทเรียน (Specify Instructional Interactions) 
  2.3 สรางแบบทดสอบวัดผล (Conduct Performance Test) 
  2.4 ออกแบบหนาจอและกราฟก (Screen Design and Graphic) 
  2.5 ออกแบบเทมเพลทของบทเรียน (Screen Templates Design) 
  2.6 เขียนผังงานบทเรียน (Write Lesson Flowcharts) 

2.7 เขียนบทด าเนินเรื่อง (Storyboarding) 
2.8 สรางบทเรียนตนแบบ (Prototyping) 

ผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนการออกแบบ มีดังนี้ 
  1) วัตถุประสงคของบทเรียน (Objectives) 
  2) เนื้อหาบทเรียนที่ออกแบบ (Design Document) 
  3) แบบฝกหัดและแบบทดสอบวัดผล (Exercises and Performance Test) 
  4) ตนแบบของการเรียนการสอน (Instructional Archetypes) 
  5) ผังงานบทเรียน (Lesson Flowcharts) 
  6) บทด าเนินเรื่อง (Storyboard) 
  7) บทเรียนตนแบบ (Prototype) 
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           บุคลากรที่เก่ียวของในขั้นตอนนี้  ไดแก ผูจัดการโครงการ ผูออกแบบระบบการสอน ผูประเมิน
โครงการ โปรแกรมเมอร ผูออกแบบกราฟก และผูผลิตบทเรียน 

3. การพัฒนา (D : Development) เปนขั้นตอนที่น าผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนการออกแบบมา
ด าเนินการตอ เปนการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาเปนบทเรียนตามแผนการที่วิเคราะหไวตั้งแตขั้นตอนแรก 
โดยใชระบบนิพนธหรือซอฟทแวรคอมพิวเตอร เพ่ือใหไดมาซึ่งบทเรียนตนแบบ พรอมจะน าไปทดลองใชในขั้น
ต่อไป ซึ่งประกอบดวยการด าเนิน การตาง ๆ ดังนี้ 

  3.1 เตรียมวัสดุประกอบบทเรียน (Preparing Adjunct Materials) 
  3.2 เขียนบทเรียน (Writing/Authoring)   ในขั้นนีป้ระกอบดวย การสรางสรรคกราฟก 

(Creating Graphics) การสรางการปฏิสัมพันธบทเรียน และการสรางบทเรียนพรอมแบบทดสอบ 
  3.3 ด าเนินการผลิต (Conduct Production)    ในขั้นนี้ประกอบดวย การผลิตขั้นตน 

(Preproduction) การผลิตจริง (Production) และการด าเนินการหลังการผลิต (Postproduction) 
  3.4 รวมสื่อท้ังหมดเขาดวยกันเปนบทเรียนและเขียนโปรแกรมจัดการ (Integrating Media 

and Coding)   
ผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนการพัฒนา มีดังนี้ 

  1) วัสดุประกอบการเรียน (Adjunct Materials) 
  2) ตัวบทเรียน  ประกอบดวยขอความ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน และการ

ปฏิสัมพันธ  รวมทั้งเอกสารประกอบบทเรียน 
  3) โปรแกรมการจัดการบทเรียน  

          
4. การทดลองใช (I : Implementation)  เปนการน าบทเรียนที่พัฒนาขึ้น เพื่อน าไปใชกับกลุมเปา

หมายตามวิธีการที่วางแผนไวตั้งแตตน  ประกอบดวยการด าเนินการตาง ๆ ดังนี้ 
  4.1 ติดตั้งบทเรียน (Installation)   
  4.2 จัดตารางเวลาพรอมปรับหลักสูตร (Scheduling and Syllabus Adjustment) 

4.3 ลงทะเบียนเรียนและบริหารบทเรียน (Enrollment and Administration) 
4.4 ปฐมนิเทศผูเรียน (Orientation) 
4.5 วางแผนการสนับสนุนจากผูสอน (Instructor Plans Facilitation) 
4.6 จัดสิ่งสนับสนุนบทเรียน (Facilitation of Course) 

ผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนการทดลองใช มีดังนี้ 
  1) บัญชีรายชื่อชั้นเรียน (Class Roster) 
  1) การเรียนการสอน (Instructional) 
  2) แผนการสนับสนุนจากผูสอน (Instructor’s Facilitation Plan)  
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  5. การประเมินผล (E : Evaluation)    เปนขั้นตอนสุดทายของรูปแบบการสอน ADDIE  เพ่ือ
ประเมินผลบทเรียนและน าผลที่ไดไปปรับปรุงแกไข เพ่ือใหไดบทเรียนที่มีคุณภาพ  ประกอบดวยการ
ด าเนินการตาง ๆ ดังนี้ 

  5.1 จัดท าเอกสารโครงการ (Documenting Project) 
  5.2 ทดสอบบทเรียน (Testing) 
  5.3 ปรับบทเรียนใหใชงานได (Validation) 
  5.4 ประเมินผลกระทบ (Conducting Impact Evaluation) 

ผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนการประเมินผล มีดังนี้ 
  1) เอกสารโครงการ (Documentation) ไดแก บันทึกขอมูลดานเวลา (Record Time 

Data)  รายงานผูใชบทเรียนและผูควบคุม (Trainees and Supervisors Report) และ ผลสรุปของขอค าถาม
บทเรียน (Course Review Question Results) เปนตน 

  2) คุณภาพของบทเรียน (Quality)   ไดแก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน (Effectiveness) และความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนตน 

  3) รายงานผลกระทบของบทเรียน (Impact Evaluation Report) 
 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2554:37-46) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้ 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. การวางแผนระบบ เป็นการส ารวจความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
 2. การวิเคราะห์ระบบ เป็นขั้นตอนการด าเนินงานของระบบ ได้แก่ การรวบรวมความต้องการของ

ผู้ใช้ระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
 3. การออกแบบระบบ เป็นการออกแบบระบบสารสนเทศที่จะน ามาใช้ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้ 
 4. การพัฒนาและติดตั้ง เป็นขั้นตอนในการน าข้อมูลที่ได้จากการออกแบบไว้ในขั้นตอนก่อนหน้ามา

เขียนโปรแกรม เมื่อเขียนเสร็จมีการทดสอบเพ่ือหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ได้พัฒนา และติดตั้งระบบ 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบได้ใช้จริง 

 5. การบ ารุงรักษา เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาระบบ เป็นการติดตามดูแลระบบให้สามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

 
ณัฏฐพันธ์  เขจรนันท์ (2551:65-81) ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็น 5 

ขั้นตอน คือ 
 1. การวางแผน (System Planning) เป็นการส ารวจข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัญหาและความ

ต้องการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบที่จะน ามาใช้งาน ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เพ่ือให้ผู้บริหารตัดสินใจเป็นต้น 
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 2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirment 
Analysis) และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ โดยวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นความต้องการของผู้ใช้ 
ปัญหาอุปสรรค ข้อดีข้อเสียของวิธีท างานในปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้บริหารตัดสินใจและใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการ
ออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ให้ได้ตรงความต้องการ 

 3. การออกแบบระบบ (System Design) ทีมพัฒนาระบบจะน าข้อมูลจากการวิเคราะห์มา
ออกแบบตั้งแต่การแสดงผลลัพธ์ การป้อนข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล กระบวนการปฏิบัติงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ท่ีจะน ามาพัฒนาซึ่งการออกแบบต้องออกแบบทั้งเชิงตรรกะ (Logical 
Design) เป็นการออกแบบระบบให้ท าหน้าที่ได้ตามที่ต้องการ และเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็นการ
ออกแบบส่วนต่าง ๆที่สามารถใช้ปฏิบัติได้จริงทั้งการบันทึก ประมวลผลและการให้สารสนเทศแก่ผู้ใช้ระบบ 

4.การปรับใช้ระบบ (System Implementation) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การพัฒนาระบบโดย
การเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้งาน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การทดสอบระบบเป็นการทดสอบการใช้งานให้
สามารถปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์และการติดตั้ง รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมต่อการใช้งานใหม่ 

5. การบ ารุงรักษา (System Maintenance) คือการก าหนดเกณฑ์ในการบ ารุงรักษาระบบอย่าง
สม่ าเสมอ มีการแก้ไขข้อผิดพลาด เพ่ือให้ระบบใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ 

 
4.การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี  4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การด าเนินการตามภารกิจทั้ง  
4 ประการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่
จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัย ดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซ่ึง
จะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา  ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการ
รวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
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4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) พ .ศ . 2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2549เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน 
โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย

ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย  (targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 
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4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด  
ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม  (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกท่ีให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการ
ประเมินผลการด าเนินงานในทุกปีการศึกษาและให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ตอบสนอง
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน ) หรือ  สมศ . ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่ เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติ งานของ
สถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับ
สถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียง
อย่างเดียวเนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพ
อย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 



26 
 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก
โดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี มหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะ
ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกัน
คุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่าง
จากรอบแรกคือ มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค1 สถาบัน
เฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่
เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ก าหนดใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 

ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา 
โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ 
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น ส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่
เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย 
(process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบ
ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียน
รู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน  จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย 
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่ มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารจัดการ มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควร
มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ  
โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้
ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ  และ
ภาพรวมของสถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทุกปีการศึกษาตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้ งในทุกสามปีตาม
กฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความม่ันใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การ
วางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนา
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คุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและ
สถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ าคณะและ
คณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมี
การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระใน
การเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้  ต้องสนองต่อ
เจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น  หรือ
เป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน 
เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการ
พิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 
กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P  = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน  กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
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D =  ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1–เดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถดัไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A  =  วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย )มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป  หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติ
การประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Onlineภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน ตามล าดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
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หลักสูตร 1 ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ในกรณีที่ ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา
เป็นดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน 
ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ.หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ 

           - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 
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     - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 

     - ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

2. กรรมการ 
     - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
     - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 

ปี 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ

ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ 
“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”เพ่ือใช้ เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
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ในทุกรอบ 5 ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 
2) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี  ฉบับที่ 2   (พ.ศ.  2551 -  2565)  และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  ได้ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพโดยใช้กลไกการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ  ให้มีการสร้างกลไกการ
ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม  ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับ
การศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความ
หลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่นการขับเคลื่อน
ภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์   ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม
เหล่านี้  จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ  
อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่
เป็นความต้องการของสังคมลดการว่างงานโดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกัน
คุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและในระยะยาวการประเมิน
คุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐาน
และเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบ แผน อุดมศึ กษ าระยะยาว  15 ปี ดั งกล่ าวกระทรวงศึ กษ าธิก าร ได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางกลุ่ม 
ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ในกลุ่ม กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง 
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษา  

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน



33 
 

และประชาคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคม มี
คุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและ
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  มีการจัดการเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดย
อาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติ
อย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 
- 2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 
 2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานย่อยทั้ง 
3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพ่ือให้การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้
เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมา
ได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา  พ .ศ . 2545 เพ่ือใช้ เป็นแนวปฏิบัติ  สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุ ให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งให้มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน  หรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  
รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและ
ประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี  พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดท า กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ 
พ .ศ . 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  ต่อมาในปี  2553 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน 
โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก  2 ประการคือ 1) วาง
ระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่
สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย  การประเมินคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง

ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ  3 ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ
พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  
(accountability) 

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3)พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็น
อิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่
ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
      1.1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
               ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับ
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือ
เป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่
เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้
การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกัน
แก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
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             หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
              1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ

ซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วยการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการด าเนินการตั้งแต่การ

ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็น
การประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ  กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

1.2  มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
อ่ืน  ๆ  ที่ เกี่ยวข้องอีกมาก  เช่น  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใน
กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 

5ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่า
ได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้ คณะหรือสถาบันด าเนินการ และกรรมการ
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ประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับ
คะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูป
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็น
แนวทาง (Guideline)ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้
การก ากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 
4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ  ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) 
พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็น
ส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะ
ครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ใน
บทที่  5 ถึงบทที่  7 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร  
ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้
เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็น
เรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และ
กระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่ เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตาม
กระบวนการดังกล่าวด้วย 
 1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงาน
นี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับ
คณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่
ระดับบุคคล ระดับหลักสูตรระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่
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ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้
เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ  การ

วัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และ
สถาบันตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกข้ันตอน
การด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 
ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่า
ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได ้

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาหลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และ
ต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษาตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึง
จ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และ
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วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  2.1  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/

สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 
มาตรฐานด้าน

คุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 
มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบง่ชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ 

 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 

มาตรฐานมหาวิทยาลัย 
-มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 
-มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

 

หลักเกณฑ์ก ากับ

มาตรฐาน  รวมถึง

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบง่ชี้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการ 
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การ
ด าเนินงาน และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ หลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  เป็นการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา ว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 
พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะ
ประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่
ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐาน
ให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN - QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับ นานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้าน
บริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น
ประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน ผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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องค์ประกอบใน

การ 
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  
โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศกึษา
ในระดับปรญิญาตร ี

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวทิยานิพนธ์ และการค้นควา้อิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ 
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนชองนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ 
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

  -   
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องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

5. หลักสูตร การเรียน  
การสอน การประเมิน ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา 
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า  
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ 
ปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

-ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน 
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ  
การจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ 
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย  
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษา แห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยได้จัดท า มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
ได้พัฒนาด้านวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิ ทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรดังกล่าว 
 ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ ได้ประกาศใช้ เมื่อ   พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดย
หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา ตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณา
ตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น 

อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 

หลักสตูรไม่ได้และประจ า

หลักสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย ์ประจ า

เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ ประจ า

หลักสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย ์

ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 

ประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัด 

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 

 ลงวันท่ี 18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 

 อาจารย์ประจ าสามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เป็นหลกัสูตร 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary)  

ได้อีก 1 หลักสตูร โดยต้องเป็น

หลักสตูรที่ตรงหรือสมัพันธ์กับหลกัสูตร

ที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูรในระดับ

บัณฑิตศึกษาสามารถเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสตูรในระดับปริญญาเอก

หรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกนั 

ได้อีก 1 หลักสตูร 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

    บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลง

วันท่ี 11 มี.ค.2557 ก าหนดว่า 

 กรณีหลักสตูรปริญญาตรีทีม่ ี

แขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ 

ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ า 

หลักสตูรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของ 

หลักสตูร โดยมีคณุวุฒิครอบคลุม 

แขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 

 
2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า 

     หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือ

เทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ า 

กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขา

ที่ตรง 

หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด

สอน 

อย่างน้อย 2 คน 

มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ

หลักสตูร 

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์หรือ 

อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์

ผู้สอน 

มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ

หลักสตูรหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ หรืออาจารยผ์ู้สอบ

วิทยานิพนธ์หรืออาจารยผ์ู้สอน 

 

    3. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ 

          หลักสูตร 

 

 คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน 

จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

คุณ วุฒิ ไม่ ต่ าก ว่ าป ริญ ญ าเอกห รื อ

เที ย บ เท่ า  ห รื อ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย3 

คน 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน  1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิ

ภายนอก 

สถาบัน มีคณุวุฒิปริญญาโทหรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรอื

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 

3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วน 

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิ

ภายนอก 

สถาบัน มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรอื

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 

3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่

ส่วน 

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความ 

ที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันท่ี 18 ก.ค. 

2555 ก าหนดว่าให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนใน 

หลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่ 

มีผลงานวิจัยหลังส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ 

ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน 

จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถ 

เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก 

และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ 

ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 

 
5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที ่

           ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญา

เอก 

หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่า

รอง 

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา 

ที่สัมพันธ์กัน และ 

1. เป็ นอาจารย์ประจ าที่ มี คุณ วุฒิ

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

และ 

- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอาย ุ

งานหรือลาออกจากราชการ ดังนี ้

1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่ 

มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ 
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เกณฑ์การประเมิน ตร ี โท เอก หมายเหต ุ

6.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวฒุิ

ภายนอกท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกหรอืด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารอง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรอื

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่ไม่ใช่

ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคณุวุฒิ 

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง 

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน

และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่

ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบั 

ปริญญา 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญใน สาขาวิชาทีเ่ปิด

สอนเป็นอย่างดซีึ่งอาจเป็นบุคลากรทีไ่ม่อยู ่

ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก

สถาบันโดยไมต่้องพิจารณา ด้านคณุวุฒิและ

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ะ

เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธห์ลักต้อง

เป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธร์่วมอาจเป็นบุคคลากรประจ าใน

สถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูง

ในสาขาวิชานั้นๆ เป็นท่ียอมรบัในระดับ

หน่วยงานหรือ ระดับกระทรวงหรอืวงการ

วิชาชีพด้านนั้น 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

7. คุณสมบตัิของอาจารย ์  1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิ 1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิ  

    ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ภายนอกสถาบัน ที่มีคณุวุฒิปรญิญา ภายนอกสถาบันที่มคีุณวุฒิปริญญา  
 เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง  

  ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์ 
  ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรอื ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์

กันและ 

 
  สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี  
  2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี ไม่ใช่ส่วนหน่ึงชองการศึกษาเพื่อรบั

ปริญญา 

 
  ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา 

 

 

 

  

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงาน 

    ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 

ตอ้งเป็นรายงานสบืเนื่องฉบับเตม็ในการ

ประชุมทางวิชาการ (proceedings) หรือ

วารสารหรือ สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ใน

รูปแบบ เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี 

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 

(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ 

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ 

การจดทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสทิธิบัตร

สามารถทดแทนการตีพมิพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปี

ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีท่ี

ขอจด 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา  วิทยานิพนธ์ 

 

วิทยานิพนธ์ 

 

-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 10 
ก าหนดว่า อาจารยป์ระจ า 1 คน ให้ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไมเ่กิน 5 คน 
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าทีม่ี 
ศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได ้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม ่
เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มี 
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้าน 
ทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่ 
ด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อยา่ง 
ต่อเนื่องในการผลติผลงาน 

    วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า  อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
    อิสระในระดับบณัฑติศึกษา    
  การค้นคว้าอิสระ  
  อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน  
    
  หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้  
  เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานพินธ์  
  1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีค้นคว้า  
  อิสระ 3 คน  
  

  
 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
     และการค้นคว้าอิสระในระดับ 
     บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยา่ง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ี ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ี เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการ 

  โดยนับรวมปีที่ประเมิน โดยนับรวมปีที่ประเมิน พัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม 

        รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัติ/ความเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้

หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 6) 

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 

ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ

หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 

8 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนมุตัิ/ 

ให้ความเห็นชอบโดยสภา 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้

งานในปีท่ี 6) 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนมุตัิ/ 

ให้ความเห็นชอบโดยสภา 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตร

ใช้งาน 

ในปีท่ี 6) 

 

12.      12. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 

               ตัวบ่งช้ีการด าเนินงานเพื่อการ 

               ประกันคุณภาพหลักสูตรและ 

               การเรียนการสอนตามกรอบ 

               มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

               แห่งชาติ 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง 

ด าเนินการทุกตัว 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง 

ด าเนินการทุกตัว 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 ตอ้ง 

ด าเนินการทุกตัว 

 

รวม เกณฑ์ 4 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ  

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 

 

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 

3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้

มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ

ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง

และพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงาน

ของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การ

เรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา 

และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

  

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1     คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ .2 ซึ่ง

ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 

 

ข้อมูลประกอบ 

 จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี)   ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได้

งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ

สร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน   

 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
x 100 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่

ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้   = 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี x 5 

100 
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หมายเหตุ :    จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความ

น่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้

อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของ

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 
x 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้   = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

x 5 
40 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ:  

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน

นั้นๆ 

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก)  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือ

หาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่

แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้

นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนท่ีได้   = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

x 5 
80 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.  2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า3คน โดย

มีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ:  

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน

นั้นๆ 

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา  ระบบประกัน

คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  ซึ่งต้องเป็นระบบที่

สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส า เร็จการศึกษา  และการ

ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษา

มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

มีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได ้

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่  กลุ่มวิชาหลัก 

(core subject) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

(learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ((information, media, 

and technology skills)    

 ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ  

1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 

thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (creativity and innovation) (3) การ

สื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)  

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( information, media and technology skills) 

ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู้  ICT (ICT 

literacy) และ 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว

และยืดหยุ่น (flexibility and adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-

direction) ปฏิสัม พันธ์ทางสั งคมและข้ ามวัฒ นธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
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รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อ

สังคม (leadership and social responsibility) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา  เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้กระบวนการด าเนินการดังกล่าว จะ

พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การรับนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมี

แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ

ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้อง

กับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้

ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้

สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

การรับนักศึกษา 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท า

ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  

 ไม่มกีลไก 

 ไม่มีแนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มขี้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มี ก ารป ระ เมิ น
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มี น าระบ บ กลไก
ไป สู่ ก ารป ฏิ บั ติ /
ด าเนินงาน 

 มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มี แ น ว ท า งป ฏิ บั ติ ที่ ดี โด ย มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้ เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ

เรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก

กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรม

ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ  มีการวางระบบ

การดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท และเอก) ระบบการป้องกันหรือการ

บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล  
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 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มกีลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มขี้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ด าเนินงาน 

 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มี น าระบ บ กลไก

ไป สู่ ก ารป ฏิ บั ติ /
ด าเนินงาน 

 มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง / พั ฒ น า

ก ระ บ วน ก า รจ าก ผ ล ก า ร
ประเมิน 

 มี ผลจากการปรับปรุงเห็ น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มี แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นกัศึกษามีความพร้อมทางการเรยีน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสตูรสูง 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสตูร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 
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- การคงอยู่ 

- การส าเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการ
รายงาน      
ผลการ
ด าเนินงาน 
 

 มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง 
 

 มีการายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งช้ี 
 

 มกีารรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

 มี แ น ว โน้ ม ผ ล
การด าเนินงานที่
ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

 มีผลการด าเนินงานที่ 
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
ก ลุ่ ม เดี ย วกั น  โด ย มี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต  ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการ

บริหารและพัฒนาอาจารย์  เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรั กในองค์กรและการ

ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการ
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ด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผน

และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่

รับเข้าในหลักสูตร  มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญท างสาขาวิชาของหลักสูตร และมี

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และ

ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   

 องค์ประกอบด้านอาจารย์  เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์  จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4. 1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ

อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์

ที่เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้

ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์   มีการวางแผนและการ

ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์   

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
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- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ระบบการบริหารอาจารย์ 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  

 ไม่มกีลไก 

 ไม่มีแนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มขี้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ด าเนินงาน 

 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มี น าระบ บ กลไก
ไป สู่ ก ารป ฏิ บั ติ /
ด าเนินงาน 

 มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มี ผ ล จ า ก ก า ร
ป รั บ ป รุ ง เ ห็ น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง / พั ฒ น า
ก ระ บ วน ก า รจ าก ผ ล ก า ร
ประเมิน 

 มี ผลจากการปรับปรุงเห็ น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มี แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดย

ท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิต

บัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ

อย่างต่อเนื่อง   
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 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสาร 

  ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ

ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง

การศึกษารับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้น

ของหลักสูตรนั้นๆ 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 

20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 

60 ขึ้นไป 
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 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 

100 

สูตรการค านวณ   

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน

รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี

คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2)  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

 

คะแนนท่ีได้   = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100  

 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

3)  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า  สมควร

คะแนนท่ีได้   = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ใน

รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน

การพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ  โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

คะแนนท่ีได้   = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเตม็  5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่

น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

4) จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลของ TCI หรือ 

SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่

ส าคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ    

บทความวิจัยและบทความวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา

เอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการท าวิจัย  

มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดง

ให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จ านวน
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บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น

ผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การค านวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการ

อ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผลการด าเนินงาน 

5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 2.5  ขึ้นไป 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 

อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  

= 
จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิง 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
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ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่ง ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีจ านวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล 

TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2552 – 2556 (ค .ศ.  2009 - 2013) ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คน ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2009 – 

2013 เท่ากับ 15 บทความ และจ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

- ในจ านวนนี้มีบทความ  8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่มีการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมี

บทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร =  

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 5 
 

น ามาค านวณคะแนน =  5
5.2

0.2
 = 4.0 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่

รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

คะแนนท่ีได้   = 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

x 5 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็  5 



 
 

77 
 

ในรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็น

ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการ
รายงาน      
ผลการ
ด าเนินงาน 
 

 มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ในบางเรื่อง 
 

 มีการายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งช้ี 
 

 มีการรายงานผล
ก ารด า เนิ น งาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบ ายในตั ว
บ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

 มกีารรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

 มี แ น ว โน้ ม ผ ล
การด าเนินงานที่
ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 มีการรายงานผลการ
ด า เนิ น งานครบทุ ก
เรื่องตามค าอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี 

 มี แ น ว โน้ ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

 มีผลการด าเนินงานท่ี 
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสตูรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุล
อธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่น
อย่างแท้จริง 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร  การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี  แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ

หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ใน

การบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการเรียนการสอน  (3) การประเมินผู้ เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร 
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ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด

รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบ

ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และ

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการจัดท า

รายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการ

บริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ  โดยสนอง

ความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ทั้งนี้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องเน้นการพัฒนา

ทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตร  และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ

ความต้องการของประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  

 ไม่มกีลไก 

 ไม่มีแนวคิดใน
ก า ร ก า กั บ
ติ ดต าม และ
ปรับปรุง 

 ไม่มขี้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิ น
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีน าระบบกลไกไปสู่
ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ

และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้

นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริ ง  ส าหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา  ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับ

โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้
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ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า

อิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม

โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  การ

เรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมี

หน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4  

- จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ

สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ

เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มรีะบบ  

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคดิ
ในการ
ก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
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การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่

เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

(assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of 

learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรก

ด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน 

เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ  และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการ

ประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่

สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world)  และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

(feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้  ให้ผลการประเมินที่สะท้อน

ระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวาง

ระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อย

ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มรีะบบ  

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคดิ
ในการ
ก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มกีารน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

ผลการด าเนินงานหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตร

ด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบ

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) 

เกณฑ์การประเมิน 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 

มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 

มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 

4.00 

มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 

4.50 

มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 

4.75 

มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน

การให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความ

สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 

วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณ

เพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  

 ไม่มกีลไก 

 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มขี้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที ่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
ตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้รายงานการ
ประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  (IQA ระดับหลักสูตร ) และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
สามารถ 
รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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การสรปุผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี ้

1. ระดับหลักสูตร มีองคป์ระกอบในการประกันคุณภาพการศึกษภายใน  6 องคป์ระกอบ ได้แก่ 

องคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

องคป์ระกอบที่ 2 บัณฑิต 
องคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 
องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย ์
องคป์ระกอบที่ 5 หลักสตูร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
องคป์ระกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
 

อง ค์ ปร ะ กอ บ ที ่ 1 กา ร ก า กั บ มา ต รฐ า นเ ป็ น อง ค์ ปร ะ กอ บ ที ่ต้อ ง ด า เ นิน ก า รใ ห ้เป ็น ไป ต า ม 
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง มี 1 ตัวบ่งชี้ 
จ านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่า

หลักสูตรนั้น 
“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่า

เป็นไปตาม 
มาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดง

ตามภาพ 
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 

 

    

   

 ประเมินองค์ประกอบท่ี 2-6 
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คะแนนเฉลีย่รวม = 
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ 

13 
 

 
ซึ่งการแปลผลจะเปน็การอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

ตามคะแนนที่ได้ ดังนี ้

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ดี 

4.01 – 5.00 ดีมาก 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
   วิทยาธร  พันธ์สอาด (2553 :ก) ได้ท าการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้
อินเทอร์เน็ต โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม ด้วยรูปแบบการฝึกอบรม ADDIE 
Model ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีระดับความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (𝜇 = 
4.40-4.90 ) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการพัฒนาหลังการฝึกอบรมด้วยรูปแบบการฝึกอบรม 
ADDIE Model สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  ธีรจิต  พัฒนากิตติเวทย์ (2551 :3) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการระบบสารสนเทศ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือด้านการวางแผน ด้านการด าเนินการ ด้านการพัฒนาปรับปรุง 
และด้านการตรวจสอบ  มีผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการระบบสารสนเทศ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนก
ตามเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ความ
ต้องการในการพัฒนา การจัดการระบบสารสนเทศ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ส่วนรายข้อพบว่าความต้องการในการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศ ที่มีความต้องการมาก 3 ล าดับแรก 
คือ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา พัฒนาผู้บริหารให้สามารถ
นาข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และวัสดุครุภัณฑ์ที่สามารถใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

สุพรรณิการ์  พงศ์ผาสุก (2550:ก) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “กระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารองสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเทศบาล  จังหวัดนนทบุรี เพ่ือการบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุก
ด้านอยู่ในระดับดีมาก  ยกเว้นด้านการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ยังอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบ
กระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกต าแหน่งผู้บริหารมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลแตกต่างกับครูผู้สอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือไม่
แตกต่างกัน 3) ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีกระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร
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สังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใน
การท างานแตกต่างกัน มีกระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) 
ปัญหาการจัดท าการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาส่วนใหญ่ คือ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ชัดเจน และไม่เป็น
ปัจจุบันบุคลากรเฉพาะด้านต าแหน่งไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดท าข้อมูลบุคลากร มีภาระ
งานหลายด้านท าให้ด าเนินการไม่ทันตามเวลา 

   อนงค์  หอมทวนลม (2550:ก) ได้ท าการวิจัย เรื่อง “การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ภาพรวมและทุกขั้นตอนอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขั้นการจัดเก็บข้อมูล
และสารสนเทศ ขั้นการรวบรวมข้อมูล 2) ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ขั้นการรวบรวมข้อมูล ขาดความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไม่มีการส ารวจ
ความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ควรพัฒนาเรื่องการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ประชุมบุคลากรเพ่ือวาง
แผนการจัดการระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้ข้อมูล ขั้นการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ไม่มี
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปประมวลผล การขาดแคลนบุคลากร และบุคลากรข้อมูลมีภาระงานมาก จึง
ควรแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการร่วมกันตรวจสอบข้อมูล จัดสิ่งอ านวยความสะดวก จัดสวัสดิการให้แก่
บุคลากร มอบหมายงานให้ปฏิบัตินอกเวลาท าการ ขั้นประเมินผลข้อมูล พบว่า ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูง
และไม่มีคอมพิวเตอร์ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเฉพาะ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ควรจัดสรรงบประมาณประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนภาคเอกชนในการ
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญสามารถปฏิบัติงานได้ ขั้นการ
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ พบว่า เป็นการน าเสนอในรูปแบบเดิม ๆ ไม่มีการพัฒนารูปแบบการน าเสนอให้
น่าสนใจ ขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสิ่งอ านวยความสะดวกในการน าเสนอ จึงควรมีเทคนิค ติดตาม
ประเมินผล จัดท าโครงการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าเสนอของบประมาณสนับสนุน การจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศให้เป็นระบบและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทราบ เพ่ือการจัดเก็บและสืบค้นง่าย 
   Gwaltney (2005:58) ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบของสารสนเทศเพ่ือการบริหารส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารและการวางแผนระยะยาว ซึ่งการวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประยุกต์การ
จัดระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือให้การด าเนินการควบคุมและการวางแผนดียิ่งขึ้น การรวบรวม การ
น าเสนอข้อมูลใช้เวลาน้อยลง และให้ผู้บริหารทุกระดับสามารถใช้งานสารสนเทศได้ทันเวลา ถูกต้องและ
สมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบสารสนเทศในสถานบันอุดมศึกษาประกอบด้วย แฟ้มข้อมูล 5 แฟ้ม คือ 
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนิสิตนักศึกษา ข้อมูลศิษย์เก่า ข้อมูลงบประมาณและอาคารสถานที่ รูปแบบสารสนเทศนี้
จะแตกต่างกันในแต่ละสถาบันตามองค์ประกอบและระบบย่อยของสถาบัน ฉะนั้นการจัดสารสนเทศต้อง
พิจารณาโครงสร้างของสถาบัน และความต้องการสารสนเทศเฉพาะของแต่ละสถาบันด้วย 



บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและน าแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประมวล

เป็นแนวทางในการจัดระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย เทคนิคการวิจัย เพ่ือตอบวัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัย

อย่างเป็นขั้นตอนดังนี ้

1. กลุ่มเป้าหมาย 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

1.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1.1.1 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 จ านวน 59 หลักสูตร 

1.1.2 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 59 

หลักสูตร รวมจ านวน 81 คน 

1.1.3 ผู้ดูแลระบบระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจ านวน 16 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ที่ผู้วิจัยศึกษาและพัฒนาขึ้นจ านวน 1 ระบบ 

2.2 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 1 เล่ม 

2.3 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผู้ตรวจประเมิน
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คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  และผู้ดูแลระบบ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จ านวน 1 

ชุด 

3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

3.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

3.1.1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

3.1.2 ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 ระบบ โดยผู้วิจัย 

3.1.3 ทดลองระบบสารสนเทศฯและน าเสนอผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 4 ท่าน เพ่ือตรวจสอบหา

ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3.1.4 ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  ประกอบด้วย 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี  งามสมบัติ  ข้าราชการบ านาญ เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  สมทรง  ข้าราชการบ านาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

4) นายศักดิพัต  ศรีอร่ามรุ่งเรือง  นักโปรแกรมเมอร์อิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.1.5 น าระบบสารสนเทศฯที่ผ่านการตรวจจากผู้ เชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไข เพ่ือให้ระบบ

สารสนเทศฯมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2 จัดท าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา โดยระบุ

วิธีการการเข้าระบบสารสนเทศอย่างเป็นขั้นตอน อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีใช้ที่ใช้ในระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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3.3 น าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปทดลองใช้กับผู้ดูแลระบบจ านวน 8 คณะ ๆละ 2 คน รวม 16 คน แล้วน า

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

3.4 แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินดังนี้ 

 3.4.1 ศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 3.4.2 ก าหนดโครงสร้างแบบประเมินความพึงพอใจโดยมีข้อความที่ ได้จากการศึกษาระบบ

สารสนเทศฯ มาสร้างแบบสอบถาม 

 3.4.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี  

งามสมบัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  สมทรง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ และนายศักดิพัต  ศรี

อร่ามรุ่งเรือง  เพ่ือตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น ตรงตามเนื้อหา  (Content Validity) โดยเก็บรวบรวมผลการ

ตัดสินไปค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้ค่า IOC =  0.96  

และน าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.50-1.00 ไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 3.4.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญแล้วน าไป

สอบถามกลุ่มเป้าหมาย 

  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

  4.1 ท าหนังสือถึงคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพ่ือขออนุญาตให้ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์

ประจ าหลักสูตร และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพ่ือร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  4.2 ผู้วิจัยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศฯส าหรับบันทึกข้อมูล ผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร และ มคอ.7 พร้อมหลักฐาน 

  4.3 ผู้วิจัยฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือตรวจประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ของ
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากระบบสารสนเทศที่หลักสูตรได้บันทึกข้อมูลและหลักฐานเสร็จ

สมบูรณ์แล้ว จ านวน 1 วัน 

  4.4 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามเพ่ือการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้าน

ความตรงและความเท่ียงมาใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในการวิจัยครั้งนี้ 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และ

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

  5.1 ตรวจนับแบบสอบถาม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 

  5.2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือค านวณค่าสถิติดังนี้ 

   5.2.1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 

   5.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของหลักสูตร   ผู้ตรวจ 

และผู้รับผิดชอบระบบในระดับคณะ เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งเป็นแบบสอบถาม

มาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) มาตรวจนับคะแนนแต่ละข้อใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่า

เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการแปลผลค่าเฉลี่ย  ผู้ วิจั ยใช้ เกณฑ์การวิ เคราะห์ตามเกณฑ์ของเบสท์ 

(Best,1981:184) ดังนี้ 

    4.50-5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

    3.50-4.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

    2.50-3.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

    1.50-2.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 

    1.00-1.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

     

     
     



 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

2. ผลการติดตามการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี มี 2 ส่วน ดังนี้ 
 1.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยระบบ ADDIE Model ตามแนวคิดของครูส (Kruse,2008 :1) ร่วมกับ
กรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพเพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จ โดยมีล าดับขั้นการด าเนินงาน 5 ระยะ ได้แก่  1.การวิเคราะห (A : Analysis)  2. การ
ออกแบบ (D : Design) 3. การพัฒนา (D : Development) 4. การทดลองใช (I : Implementation) 
 5. การประเมินผล (E : Evaluation) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนดังนี้ 

1.1.1 การวิเคราะห์ (A : Analysis)    
1) วิเคราะห์และศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 

2) ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา  เพ่ือ

หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข 

3) ศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ทางเทคนิค เวลา ความต้องการการใช้ระบบสารสนเทศ 

4) วิเคราะห์งาน รายละเอียดการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 



96 
 

1.1.2  ออกแบบ (Design) 

1) ก าหนดโครงร่างระบบสารสนเทศฯ 

2) วางแผนและเลือกระบบสารสนเทศ การออกแบบผังงาน (Flowchart)  

3) การออกแบบรายละเอียดหรือการออกแบบเชิงกายภาพ (Physical design) ประกอบด้วย การ

ออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบวิธีการน าข้อมูลเข้า การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบแฟ้มข้อมูล

และฐานข้อมูล การพิจารณาด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์การสื่อสารที่ต้องใช้ในระบบ 

4) การก าหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม และการ

ทดสอบโปรแกรม  

5) การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การจัดพ้ืนที่ของ จอภาพเพ่ือใช้ในการน าเสนอ

เนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ สิ่งที่ต้องพิจารณา มีดังนี้  

5.1) การก าหนดความละเอียดภาพ (Resolution)  

5.2) การจัดพ้ืนที่แต่ละหน้าจอภาพในการน าเสนอ  

5.3) การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

5.4) การก าหนดสีได้แก่สีของตัวอักษร (Font Color) สีของฉากหลัง (Background) และสีของ

ส่วนอื่นๆ  

5.5) การก าหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ระบบสารสนเทศฯ 

1.1.3 การพัฒนา (Development) 

ขั้นตอนการสร้าง/เขียนระบบสารสนเทศ เป็นขั้นตอนการพัฒนาสร้างขึ้นบนขั้นตอนการวิเคราะห์

และการออกแบบ จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้  

 1) การเตรียมการ เกี่ยวกับ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบต่าง ๆ  

 2) การเตรียมข้อความ  

 3) การเตรียมภาพ  

 4) การเตรียมโปรแกรม หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ และส่วนอ่ืน เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไป
เป็น การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการ เพ่ือเปลี่ยน Story Board ให้กลายเป็น
ระบบสารสนเทศ หลังจากสร้างระบบสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นต่อไปจะเป็น การตรวจสอบและทดสอบ
ความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศฯ 
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1.1.4  การนําไปใช้ (Implementation) 

1) จดัท าคู่มือระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2) น าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 4 คน เพ่ือตรวจสอบการใช้งาน

แล้วน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 

3) น าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับผู้ดูแลระบบในระดับคณะ แล้วน าข้อเสนอแนะ

ไปพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

4) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร ส าหรับประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร  และผู้ดูแลระบบในระดับคณะ 

(จ านวน 1 วัน) และส าหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (จ านวน 1   วัน) และน าข้อเสนอแนะไป

พัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

5) น าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วน าไปใช้เพ่ือการบริหาร

จัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

6) ประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรกรอกผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR) และ มคอ. 7 

ผ่านระบบสารสนเทศฯออนไลน์ และจะต้องกรอกให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจประเมิน 7 วัน เพ่ือส่งให้ผู้ตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้เข้าไปตรวจสอบฯ 

7) ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวนหลักสูตรละ 3 คนเข้าระบบเพ่ือศึกษาผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร(SAR) และ มคอ. 7 ได้ล่วงหน้า 7   วัน ก่อนเข้ามาตรวจประเมินจริงจ านวน 1   วัน ใน

วันที่หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก าหนดวันตรวจประเมิน 

  1.1.5  การประเมินผล (Evaluation) 

การประเมินผลเกิดขึ้นตลอดกระบวนการ กล่าวคือภายในขั้นตอนต่าง ๆ และระหว่างขั้นตอน   

ต่าง ๆ และภายหลังการด าเนินการให้เป็นผลแล้ว การประเมินผลเพ่ือพัฒนา (Formative evaluation) หรือการ

ประเมินผลรวม (Summative evaluation) โดย 2 ขั้นตอนนี้จะด าเนินการดังนี้  

1) การประเมินผลเพ่ือพัฒนา (Formative evaluation) ด าเนินการต่อเนื่องในภายในและระหว่าง

ขั้นตอนต่างๆ  

2) การประเมินผลรวม (Summative evaluation) โดยปกติเกิดขึ้นภายหลังการตรวจประเมินฯ 

เพ่ือประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น   
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3) ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ดูแลระบบในระดับคณะ  และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประเมินผลความพึงพอใจ และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร แล้วน าข้อเสนอแนะมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

1.2 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผู้วิจัยได้จัดท าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา (ส าหรับประธาน

สาขาวิชา หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร)  โดยอธิบายขั้นตอน รายละเอียดการบันทึกข้อมูล สถานะการเข้าถึงข้อมูล 

การประมวลผลของระบบ การเข้าใช้ระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด อย่างละเอียด  และสามารถพิมพ์รายงานการ

ประเมินตนเองของหลักสูตร พร้อมใบสรุปผลการประเมินตนเอง เสนอผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งข้ึน 

2) คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา (ส าหรับผู้ตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร) โดยอธิบายขั้นตอน รายละเอียดการบันทึกข้อมูล สถานะการ

เข้าถึงข้อมูล การประมวลผลของระบบ  การเข้าใช้ระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่างละเอียด  และสามารถพิมพ์

สรุปผลและรายงานการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรภาพรวม เสนอมหาวิทยาลัย  

 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 156 ฉบับ 

แยกเป็นกลุ่มหลักสูตร (ประธานหลักสูตรและเอกสารประจ าหลักสูตร) จ านวน 59 ฉบับ และกลุ่มผู้ตรวจการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 81 ฉบับ และผู้ดูแลระบบระดับคณะ จ านวน 16 ฉบับ ผู้วิจัยน ามา

วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ล าดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน การสื่อความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้ 

  x แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 

  S.D แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  N แทน จ านวนคน 

 

ลําดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง  

แบ่งออกเป็น 6 ตอนดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร (ประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 59 ฉบับ   

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของหลักสูตร (ประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร)  ต่อ

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

จ านวน 59 ฉบับ   

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 81 ฉบับ   

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 81 ฉบับ   

 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลระบบในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี จ านวน 16 ฉบับ   

 ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี จ านวน 16 ฉบับ   
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่  1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร (ประธานหรืออาจารย์ประจําหลักสูตร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร (ประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 59 คน จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ผลปรากฏ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร (ประธานหรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (N) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 15 25.40 
หญิง 44 74.60 

รวม 59 100.00 
อายุ   
ต่ ากว่า 26 ปี 7 11.90 
26-35 ปี 14 23.70 
36-45 ปี 21 35.60 
46-55 ปี 11 18.60 
 55 ปีขึ้นไป 6 10.20 

รวม 59 100.00 
วุฒิการศึกษา   
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 0 0 
ปริญญาโท 41 69.50 
ปริญญาเอก 18 30.50 

รวม 59 100 
อายุการท างาน   
ต่ ากว่า 11 ปี 13 22.00 
11-20 ปี 38 64.40 
21-30 ปี 8 13.60 
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31 ปีขึ้นไป 0 0 
รวม 59 100 

ตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในหลักสูตร 
ประธานหลักสูตร 20 33.90 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 39 66.10 
รวม 59 100 

สังกัดคณะ   
คณะครุศาสตร์ 6 10.20 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 28.80 
คณะวิทยาการจัดการ 8 13.60 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 8.50 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 10.20 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 13.60 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 10.20 
คณะพยาบาลศาสตร์ 3 5.10 

รวม 59 100.00 
 

  จากตารางที่ 1 กลุ่มเป้าหมายคือ หลักสูตร (ประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้นจ านวน 59 คน เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 74.60 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 25.40 อายุระหว่าง 36-45 ปีมากที่สุด ร้อยละ 35.60 วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาโทมากที่สุด ร้อยละ 69.50 อายุการท างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีระหว่าง 11-20 ปี มาก

ที่สุดร้อยละ 64.40 

  ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากที่สุดร้อยละ 66.10 และประธาน

หลักสูตรร้อยละ 33.90 และสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุดร้อยละ 28.80 รองลงมาได้แก่ 

คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเท่ากันร้อยละ 13.60 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเท่ากันร้อยละ 10.20  คณะเทคโนโลยีการเกษตรร้อยละ 8.50 และ

คณะพยาบาลศาสตร์น้อยที่สุด ร้อยละ 5.10  
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ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของหลักสูตร (ประธานหรืออาจารย์ประจําหลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (𝐗) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S..D.)  และระดับความพึงพอใจของหลักสูตร 
(ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร) ต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

รายการ N 𝐗 S.D. ระดับ ลําดับที ่
ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
1.ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 59 3.80 .979 มาก 20 
2.ความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจของโฮมเพจ 59 4.42 .814 มาก 9 
3.การจัดวางรูปแบบในระบบฐานข้อมูลง่ายต่อการอ่าน
และการใช้งาน 

59 4.36 .760 มาก 14 

4.ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 59 4.44 .623 มาก 6 
5.ครอบคลุมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรของ สกอ. 

59 4.51 .569 มากที่สุด 1 

6.การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ 59 4.39 .644 มาก 10 
รวม 59 4.31 .431 มาก  

ด้านประสิทธิภาพ 
7.ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบฯ 59 4.44 .623 มาก 7 
8.ระบบใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน 59 4.46 .727 มาก 4 
9.ความถูกต้องของการประมวลผล สูตรการค านวณ
และรายงานต่างๆ 

59 4.37 .641 มาก 12 

10.ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการ
ประเมินตัวบ่งชี้ 

59 4.34 .843 มาก 15 

11.มีฟังก์ชั่นหรือเครื่องมือใช้งานอย่างเหมาะสม 59 4.32 .819 มาก 17 
12.ความเหมาะสมของขั้นตอนการเชื่อมโยงหลักฐาน 59 4.51 .569 มากที่สุด 1 
13.ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของ
ระบบ 

59 4.39 .644 มาก 11 

14.การเชื่อมต่อของระบบฯ ช่วยท าให้การท างาน
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

59 4.44 .623 มาก 8 
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15.การจัดการรักษาความปลอดภัย และก าหนดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 

59 4.46 .727 มาก 5 

16.ภาษาท่ีใช้ในระบบฐานข้อมูลฯเป็นทางการ ตรง
ประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน 

59 4.37 .641 มาก 13 

17.มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (การใช้งานระบบหลุด
บ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดภาพ การส่ง
ข้อมูล) 

59 4.34 .843 มาก 16 

รวม 59 4.40 .361 มาก  
ด้านประสิทธิผล 
18.ระบบฐานข้อมูลฯ อ านวยความสะดวกในการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ให้กับหลักสูตร  

59 4.32 .819 มาก 18 

19.ระบบฐานข้อมูลฯช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและ
วัสดุอุปกรณ์การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้กับหลักสูตร 

59 4.32 .665 มาก 19 

20.การเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินในเชิงสถิติได้จาก
ระบบฯ 

59 4.47 .704 มาก 3 

รวม 59 4.37 .510 มาก  
รวมทั้งหมด 59 4.37 .339 มาก  

 

  จากตารางที่ 2 พบว่า ประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจ ต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37)  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้าน

ประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.40) รองลงมา ด้านประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37) ด้านความพึงพอใจใน

การใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31) ถ้าพิจารณาในรายด้านต่อระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสามารถวิเคราะห์เป็นรายด้านดังนี้ 

1. ด้านประสิทธิภาพ พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมของขั้นตอนการเชื่อมโยงหลักฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51)   

รองลงมาได้แก่ มีระบบใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.46) และการจัดการรักษาความ

ปลอดภัย และก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.46) มีความรวดเร็วในการ
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ตอบสนองของระบบฯ และ การเชื่อมต่อของระบบฯ ช่วยท าให้การท างานรวดเร็วยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

4.44)  ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39)  ความถูกต้องของ

การประมวลผล สูตรการค านวณและรายงานต่างๆ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37)  ความเหมาะสมของขั้นตอน

การบันทึกผลการประเมินตัวบ่งชี้ และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (การใช้งานระบบหลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึก

ข้อมูล การอัพโหลดภาพ การส่งข้อมูล)อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.34)  มีฟังก์ชั่นหรือเครื่องมือใช้งานอย่าง

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.32)   

2. ด้านประสิทธิผล พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินในเชิงสถิติได้จากระบบฯอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.47)  

รองลงมา ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลฯ อ านวยความสะดวกในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ให้กับ

หลักสูตร และ ระบบฐานข้อมูลฯช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้กับ

หลักสูตร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.32) เท่ากัน 

3. ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ พบว่า ประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรมี

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยมีความพึงพอใจระบบ

ที่สามารถครอบคลุมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ สกอ.อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 

4.51)  รองลงมาพึงพอใจความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44)  ความ

สวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจของโฮมเพจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.42) การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ  

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39) การจัดวางรูปแบบในระบบฐานข้อมูลง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน  อยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 4.36)   และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80)    
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร  

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (N) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 18 22.2 
หญิง 63 77.8 

รวม 81 100 
อายุ 
26-35 ปี 14 17.3 
36-45 ปี 27 33.3 
46-55 ปี 20 24.7 
 55 ปีขึ้นไป 20 24.7 

รวม 81 100 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 0 0 
ปริญญาโท 48 59.3 
ปริญญาเอก 33 40.7 

รวม 81 100 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 33 40.7 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 32 39.5 
รองศาสตราจารย์ 16 19.8 

รวม 81 100 
อายุการทํางาน 
ต่ ากว่า 11 ปี 5 6.2 
11-20 ปี 34 42.0 
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21-30 ปี 24 29.6 
31 ปีขึ้นไป 18 22.2 

รวม 81 100 
ประเภทบุคลากร 
ภายในมหาวิทยาลัย 16 19.8 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 65 80.2 

รวม 81 100 
 

 จากตารางที่ 3 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในการวิจัยครั้งนี้มี

ทั้งสิ้นจ านวน 81 คน เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.8 และเพศชายคิด

เป็นร้อยละ 22.2 อายุระหว่าง 36-45 ปีมากที่สุด ร้อยละ 33.3 รองลงมาคืออายุระหว่าง46-55 ปี และอายุ 55 ปี

ขึ้นไปเท่ากันที่ร้อยละ 24.7 และระหว่าง 26-35 ปี น้อยที่สุด ร้อยละ 17.3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด

ร้อยละ 59.3 ด ารงต าแหน่งอาจารย์มากที่สุด ร้อยละ 40.7 อายุการท างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีระหว่าง 

11-20 ปีมากทีสุ่ด ร้อยละ 42.0 และเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมากที่สุด ร้อยละ 80.2 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (𝐗) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความพึงพอใจของผู้ตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

รายการ N 𝐗 S.D. ระดับ ลําดับที ่
ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
1.ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 81 3.70 .941 มาก 20 
2.ความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจของโฮมเพจ 81 4.46 .791 มาก 4 
3.การจัดวางรูปแบบในระบบฐานข้อมูลง่ายต่อการอ่าน
และการใช้งาน 

81 4.41 .755 มาก 10 

4.ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 81 4.42 .649 มาก 9 
5.ครอบคลุมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรของ สกอ. 

81 4.49 .573 มาก 2 

6.การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ 81 4.35 .674 มาก 17 
รวม 81 4.30 .411 มาก  

ด้านประสิทธิภาพ 
7.ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบฯ 81 4.46 .653 มาก 5 
8.ระบบใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน 81 4.44 .689 มาก 7 
9.ความถูกต้องของการประมวลผล สูตรการค านวณ
และรายงานต่างๆ 

81 4.37 .660 มาก 11 

10.ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการ
ประเมินตัวบ่งชี้ 

81 4.36 .811 มาก 15 

11.มีฟังก์ชั่นหรือเครื่องมือใช้งานอย่างเหมาะสม 81 4.36 .763 มาก 13 
12.ความเหมาะสมของขั้นตอนการเชื่อมโยงหลักฐาน 81 4.49 .573 มาก 3 
13.ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของ
ระบบ 

81 4.35 .674 มาก 18 
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14.การเชื่อมต่อของระบบฯ ช่วยท าให้การท างาน
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

81 4.46 .653 มาก 6 

15.การจัดการรักษาความปลอดภัย และก าหนดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 

81 4.44 .689 มาก 8 

16.ภาษาท่ีใช้ในระบบฐานข้อมูลฯเป็นทางการ ตรง
ประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน 

81 4.37 .660 มาก 12 

17.มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (การใช้งานระบบหลุด
บ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดภาพ การส่ง
ข้อมูล) 

81 4.36 .811 มาก 16 

รวม 81 4.40 .377 มาก  
ด้านประสิทธิผล 
18.ระบบฐานข้อมูลฯ อ านวยความสะดวกในการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ให้กับหลักสูตร  

81 4.36 .763 มาก 14 

19.ระบบฐานข้อมูลฯช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและ
วัสดุอุปกรณ์การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้กับหลักสูตร 

81 4.32 .629 มาก 19 

20.การเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินในเชิงสถิติได้จาก
ระบบฯ 

81 4.53 .672 มากท่ีสุด 1 

รวม 81 4.40 .485 มาก  
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 81 4.37 .343 มาก  

 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตรวจประเมินมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความพึงพอใจประสิทธิภาพและด้านประสิทธิผลมีค่าคะแนนสูงสุด และเท่ากัน 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) รองลงมา ได้แก่ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.30  โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 

1.  ด้านประสิทธิผล  พบว่า ผู้ตรวจประเมินมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40)  
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า การเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินในเชิงสถิติได้จากระบบฯ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51) รองลงมา ได้แก่ ประเด็นระบบฐานข้อมูลฯ อ านวยความสะดวกในการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการด้านต่าง ๆ ให้กับหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.36) และด้านระบบฐานข้อมูลฯช่วยลดปริมาณ
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การใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้กับหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.32) 
ตามล าดับ 

2. ด้านประสิทธิภาพ พบว่า ผู้ตรวจประเมินมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตรวจประเมินมีความพึงพอใจความเหมาะสมของขั้นตอนการเชื่อมโยงหลักฐานอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมา ได้แก่ ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบฯ และ การเชื่อมต่อของระบบ
ฯ ช่วยท าให้การท างานรวดเร็วยิ่งขึ้นอยู่ในระดับมากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.46)  ระบบใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน และ
การจัดการรักษาความปลอดภัย และก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน  อยู่ในระดับมากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 
4.44)ความถูกต้องของการประมวลผล สูตรการค านวณและรายงานต่างๆ  และภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลฯเป็น
ทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจนอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37) มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 
(การใช้งานระบบหลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดภาพ การส่งข้อมูล) ความเหมาะสมของขั้นตอน
การบันทึกผลการประเมินตัวบ่งชี้  และมีฟังก์ชั่นหรือเครื่องมือใช้งานอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากัน 
(ค่าเฉลี่ย 4.36) ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.35) 

3. ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ พบว่า ผู้ตรวจประเมินมีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37)  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจการครอบคลุม
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ สกอ. อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมา ได้แก่ 
ความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจของโฮมเพจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.46) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.42) การจัดวางรูปแบบในระบบฐานข้อมูลง่ายต่อการอ่านและการใช้
งาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.35) ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.70) 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลระบบในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  

 

 ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร (ผู้ดูแลระบบในระดับ
คณะ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (N) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 6 37.50 
หญิง 10 62.50 

รวม 16 100.00 
อายุ   
ต่ ากว่า 26 ปี 8 50.00 
26-35 ปี 3 18.80 
36-45 ปี 4 25.00 
46-55 ปี 1 6.20 
 55 ปีขึ้นไป 0 0 

รวม 16 100.00 
วุฒิการศึกษา   
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 8 50.00 
ปริญญาโท 5 31.20 
ปริญญาเอก 3 18.80 

รวม 16 100.00 
อายุการท างาน   
ต่ ากว่า 11 ปี 11 68.80 
11-20 ปี 5 31.20 
21-30 ปี 0 0 
31 ปีขึ้นไป 0 0 

รวม 16 100.00 
สถานภาพ 
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ผู้บริหาร/อาจารย์ 8 50.00 
เจ้าหน้าที่ 8 50.00 

รวม 16 100.00 
สังกัดคณะ   
คณะครุศาสตร์ 2 12.50 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 12.50 
คณะวิทยาการจัดการ 2 12.50 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 12.50 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 12.50 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 12.50 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 12.50 
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 12.50 

รวม 16 100.00 
 
 

 

 จากตารางที่ 5 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ดูแลระบบในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี

ทั้งสิ้นจ านวน 16 คน เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.50 และเพศชายคิด

เป็นร้อยละ 37.50 อายุ ต่ ากว่า 26 ปีมากที่สุด ร้อยละ 50.00 วุฒิการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี/เทียบเท่ามาก

ที่สุด ร้อยละ 50.00 อายุการท างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่ ากว่า 11 ปีมากที่สุดร้อยละ 68.80 
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ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  

 ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย (𝐗) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S..D.)  ความพึงพอใจของผู้ดูแลระดับคณะต่อ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

รายการ N 𝐗 S.D. ระดับ ลําดับที ่
ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
1.ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 18 4.12 .885 มาก 18 
2.ความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจของโฮมเพจ 18 4.37 .885 มาก 8 
3.การจัดวางรูปแบบในระบบฐานข้อมูลง่ายต่อการอ่าน
และการใช้งาน 

18 
4.37 .806 

มาก 9 

4.ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 18 4.69 .479 มากที่สุด 1 
5.ครอบคลุมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรของ สกอ. 

18 
4.63 .500 

มากที่สุด 2 

6.การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ 18 4.31 .602 มาก 10 
รวม 18 4.41 .360 มาก  

ด้านประสิทธิภาพ 
7.ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบฯ 18 4.56 .512 มากที่สุด 4 
8.ระบบใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน 18 4.38 1.025 มาก 6 
9.ความถูกต้องของการประมวลผล สูตรการค านวณ
และรายงานต่างๆ 

18 4.25 .577 มาก 13 

10.ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการ
ประเมินตัวบ่งชี้ 

18 4.25 .856 มาก 15 

11.มีฟังก์ชั่นหรือเครื่องมือใช้งานอย่างเหมาะสม 18 4.06 .998 มาก 19 
12.ความเหมาะสมของขั้นตอนการเชื่อมโยงหลักฐาน 18 4.63 .500 มากที่สุด 3 
13.ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของ
ระบบ 

18 4.31 .602 มาก 11 

14.การเชื่อมต่อของระบบฯ ช่วยท าให้การท างาน 18 4.56 .512 มากที่สุด 5 



113 
 

รวดเร็วยิ่งขึ้น 
15.การจัดการรักษาความปลอดภัย และก าหนดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 

18 4.38 1.025 มาก 7 

16.ภาษาท่ีใช้ในระบบฐานข้อมูลฯเป็นทางการ ตรง
ประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน 

18 4.25 .577 มาก 14 

17.มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (การใช้งานระบบหลุด
บ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดภาพ การส่ง
ข้อมูล) 

18 4.25 .856 มาก 16 

รวม 18 4.35 .361 มาก  
ด้านประสิทธิผล 
18.ระบบฐานข้อมูลฯ อ านวยความสะดวกในการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ให้กับหลักสูตร  

18 4.06 .998 มาก 20 

19.ระบบฐานข้อมูลฯช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและ
วัสดุอุปกรณ์การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้กับหลักสูตร 

18 4.25 .775 มาก 17 

20.การเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินในเชิงสถิติได้จาก
ระบบฯ 

18 4.31 .704 มาก 12 

รวม 18 4.20 .569 มาก  
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 18 4.35 .338 มาก  

 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ดูและระบบในระดับคณะมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความพึงพอใจประสิทธิภาพ  มีค่าคะแนนสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.56) รองลงมา ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.41)    และด้านประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 

1. ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ พบว่า ผู้ดูแลระบบในระดับคณะมีความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41)  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ดูแลระบบในระดับคณะ
มีความพึงพอใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.69) รองลงมา
ได้แก่ การครอบคลุมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ สกอ. อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.63) ความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจของโฮมเพจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37) การจัดวางรูปแบบใน
ระบบฐานข้อมูลง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37) การใช้ประโยชน์จากระบบ
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สารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.12) 

2.  ด้านประสิทธิภาพ พบว่า ผู้ดูแลระบบในระดับคณะมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ดูแลระบบในระดับคณะมีความพึงพอใจ ความเหมาะสมของขั้นตอนการ
เชื่อมโยงหลักฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.63) รองลงมา ได้แก่ ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบฯ 
และการเชื่อมต่อของระบบฯ ช่วยท าให้การท างานรวดเร็วยิ่งขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.56) ระบบ
ใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.38) การจัดการรักษาความปลอดภัย และก าหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน  อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.38) ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31) ความถูกต้องของการประมวลผล สูตรการค านวณและรายงานต่างๆ  และภาษาที่
ใช้ในระบบฐานข้อมูลฯเป็นทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน  และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 
(การใช้งานระบบหลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดภาพ การส่งข้อมูล) ความเหมาะสมของขั้นตอน
การบันทึกผลการประเมินตัวบ่งชี้  อยู่ในระดับมากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.25) และมีฟังก์ชั่นหรือเครื่องมือใช้งานอย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.06) ตามล าดับ 

3. ด้านประสิทธิผล  พบว่า ผู้ดูแลระบบในระดับคณะมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.20)  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า การเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินในเชิงสถิติได้จากระบบฯ 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมา ได้แก่ ด้านระบบฐานข้อมูลฯช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและวัสดุ
อุปกรณ์การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้กับหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25) และด้านระบบฐานข้อมูลฯ 
อ านวยความสะดวกในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ให้กับหลักสูตร  อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.06) ตามล าดับ 

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและวิจารณ์ผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) เพ่ือสนับสนุนการบันทึกและจัดเก็บ

ข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่ผู้วิจัยศึกษาและพัฒนาขึ้น  1 ระบบ 2) คู่มือการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) 
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ดูแลระบบในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  4) การฝึกอบรมประธานและและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ดูแลระบบระดับคณะ จ านวน 1 วัน 5)
ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จ านวน 1 วัน  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ หลักสูตร(ประธานหรือ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร)จ านวน 59 คน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 81 คน และผู้ดูและระบบระดับคณะ จ านวน 16 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ
ออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ตามแนวคิดของครูส (Kruse,2008:1) ร่วมกับกรอบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยระบบ ADDIE Model ตามแนวคิดของครูส (Kruse,2008:1) 
ร่วมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จโดยมีระดับขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ระยะ ได้แก่  ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ (A:Analysis) 
คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ 
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สกอ. 2) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการการด าเนินงานประกอบคุณภาพที่ผ่านมาเพ่ือน ามาแก้ไข 3) วิเคราะห์
งาน รายละเอียด เทคนิคการออกแบบ เพ่ือการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระยะที่ 2 การออกแบบ (D: Design) คือ 1) การก าหนดโครงร่างของระบบ
สารสนเทศ 2) วางแผนและเลือกระบบสารสนเทศ ออกแบบผังงาน 3) ออกแบบรายละเอียดเชิงกายภาพ 4) 
ก าหนดความต้องการด้านซอฟแวร์ การออกแบบซอฟแวร์ การเขียนโปรแกรมและการทดสอบโปรแกรม 5) การ
ออกแบบหน้าจอภาพ  ระยะที่ 3 การพัฒนา (D: Development) คือการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จัดการเพ่ือเปลี่ ยนStory Board ให้ กลายเป็นระบบสารสนเทศ ระยะที่  4 การน าไปใช้  
(I : Implementation) โดยจัดท าคู่มือการใช้ระบบแนะน าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ แล้วทดลองใช้กับผู้ดูและระบบ
ระดับคณะ จัดการอบรมให้ความรู้ประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน ผู้ดูแลระบบระดับคณะ 
เพ่ือน าไปใช้งานจริง เพ่ือรองรับการประเมินและตรวจประเมิน และ ระยะที่ 5 การประเมินผล (E: Evaluation)ซึ่ง
การประเมินผลเกิดขึ้นตลอดกระบวนการตั้งแต่ระยะการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาและการน าไปใช้ โดย
การประเมินผลมี 2 ขั้นตอน คือ การประเมินผลเพ่ือพัฒนาและการประเมินผลงาน 

ด้วยระบบ ADDIE Model และการวิจัยเพ่ือพัฒนา (R&D) ส่งผลท าให้ผู้วิจัยได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีประสิทธิภาพ 
จ านวน 1 ระบบ 

1.2 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจ านวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ส าหรับประธานและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ชุดที่ 2 ส าหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และผู้ดูแลระบบระดับคณะ  โดยคู่มือได้
แสดงขั้นตอนการเข้าระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบ 

2. ผู้วิจัยได้ด าเนินการฝึกอบรมประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 วัน อบรมให้ผู้ตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา และผู้ดูแลระดับคณะ จ านวน 1 วัน  อธิบายการใช้ระบบตั้งแต่เริ่มใช้ระบบ จนสามารถ

ประมวลผลการประเมินได้ (ตามโครงการและก าหนดการภาคผนวก)  

3. การติดตามผลการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ผลการด าเนินงานของหลักสูตร พร้อมหลักฐานอ้างอิงผ่าน

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ผลวิจัยพบว่า  หลักสูตร (ประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร) ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร และผู้ดูแลระบบระดับคณะ มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระดับหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ หลักสูตร (ประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร) ค่าเฉลี่ย  𝐗 เท่ากับ 4.37 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S..D.)  เท่ากับ .339 อยู่ในระดับมาก ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าเฉลี่ย 𝐗 
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เท่ากับ 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ .343 อยู่ในระดับมาก และผู้ดูแลระบบในระดับคณะ ค่าเฉลี่ย 

𝐗 เท่ากับ 4.35 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ .338 อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

 

อภิปรายและวิจารณ์ผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึนมี 2 ส่วน คือ 
  1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ผู้วิจัยได้ใช้ระบบ ADDIE Model มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
   1.1.1 การวิเคราะห์  (A:Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการและความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบ โดยวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นความต้องการของผู้ใช้ปัญหาอุปสรรค ข้อดีข้อเสียของวิธีท างานใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้วิจัยตัดสินใจและใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ให้ได้ตรง
ตามความต้องการ 
   1.1.2 การออกแบบ (D:Design) ผู้วิจัยพัฒนาระบบได้น าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาออกแบบ 
ตั้งแต่การแสดงผลลัพธ์ การป้อนข้อมูล การเก็บรักษา กระบวนการปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ใหม่ เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ที่จะน ามาพัฒนา ซึ่งการออกแบบต้องออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็นการ
ออกแบบระบบให้ท าหน้าที่ได้ตามที่ต้องการและเชิงกายภาพ (Physical Design)  เป็นการออกแบบส่วนต่าง ๆ ที่
สามารถใช้ปฏิบัติได้จริงทั้งการบันทึก ประมวลผลและการให้สารสนเทศแก่ผู้ใช้ระบบ 
   1.1.3 การพัฒนา (D: Development ) เป็นขั้นตอนการสร้างและเขียนระบบสารสนเทศ เป็น
ขั้นตอนที่พัฒนาสร้างขึ้นตามขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบ จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้ คือ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมการเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบต่าง ๆ การเตรียมข้อความ การเตรียมภาพ การเตรียมโปรแกรม หลังจากนั้นเป็นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หลังจากระบบสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์
ของระบบสารสนเทศ 
   1.1.4 การน าไปใช้ ( I: Implementation) คือการพัฒนาระบบโดยการเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้
งาน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การทดสอบระบบเป็นการทดสอบการใช้งานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และการติดตั้ง  รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องต่อการใช้งาน 
   1.1.5 การประเมินผล (E: Evaluation) การประเมินผลผู้วิจัยประเมินผลทุกขั้นตอน ตลอด
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ กล่าวคือ ภายในขั้นตอนต่าง ๆ และระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ และภายหลังการ
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ด าเนินงานให้เป็นผลแล้ว  ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาและการประเมินผลรวม  ซึ่งจากการประเมิน
หลังการตรวจประเมินเสร็จเรียบร้อย เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงวัตถุประสงค์ต่อไป 
  ระบบ ADDIE Model ที่ผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นับว่าประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้น าไปทดลองใช้ และน าไปใช้กับหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินและผู้ดูแลระบบในระดับคณะ ซึ่งจาก
การติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย 
  1.2 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่จัดท าขึ้นมีความเข้าใจง่าย สะดวก มีภาพประกอบ ซึ่งเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร (ประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร) ผู้ตรวจประเมิน และผู้ดูแลระบบในระดับ
คณะ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าต้นแบบเป็นตัวอย่างไว้ด้วย และคู่มือนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้
กับผู้ดูแลระบบระดับคณะเรียบร้อยแล้ว แล้วน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุง จึงเป็นคู่มือที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตรงกับระบบสารสนเทศและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 จากการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นด้วยระบบ ADDIE Model และ R&D มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบ ส่งผลให้หลักสูตร (ประธานและอาจารย์ประจ าหลักสูตร) ผู้ตรวจประเมิน และผู้ดูแลระบบระดับคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ ในการบันทึกและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง และตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ซึ่งการประเมินภายหลังการใช้ระบบอยู่ในระดับมากทั้ง 
3 กลุ่มเป้าหมาย 
 2. ความพึงพอใจของหลักสูตร (ประธาน/อาจารย์ประจ าหลักสูตร) มีค่าเฉลี่ย 𝐗 เท่ากับ 4.37 และ S.D 
เท่ากับ .339 อยู่ในระดับมาก  ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย𝐗 เท่ากับ 4.37 
และ S.D เท่ากับ .343 อยู่ในระดับมาก  และผู้ดูแลระบบระดับคณะ มีค่าเฉลี่ย𝐗 เท่ากับ 4.35 และ S.D เท่ากับ 
.338 อยู่ในระดับมาก ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แสดงว่า ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ เช่น มีความรวดเร็วในการตอบสนองของ
ระบบ ความถูกต้องของการประมวลผล สูตรการค านวณและรายงานต่าง ๆ ความง่ายของการใช้ระบบ การ
เชื่อมต่อของระบบช่วยท าให้การท างานรวดเร็ว เป็นต้น ด้านประสิทธิผล เช่น ระบบฐานข้อมูล อ านวยความ
สะดวกในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการด้านต่างๆ ให้กับหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งความพึงพอใจต่อระบบสามารถ
อภิปรายผลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม สรุปได้ดังนี้ 
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 กลุ่มเป้าหมายที่ 1 หลักสูตร (ประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร) ผลการวิจัยพบว่า   
 

รายการ N 𝐗 S.D. ระดับ 
ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ 59 4.31 .431 มาก 
ด้านประสิทธิภาพ 59 4.40 .361 มาก 
ด้านประสิทธิผล 59 4.37 .510 มาก 

รวมทั้งหมด 59 4.37 .339 มาก 
 
 สรุป ประธานหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร มีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
 
 กลุ่มเป้าหมายที่ 2 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ผลการวิจัยพบว่า 
 

รายการ N 𝐗 S.D. ระดับ 
ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ 81 4.30 .411 มาก 
ด้านประสิทธิภาพ 81 4.40 .377 มาก 
ด้านประสิทธิผล 81 4.40 .485 มาก 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 81 4.37 .343 มาก 
 
 สรุป ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก 
 
 กลุ่มเป้าหมายที่ 3 ผู้ดูแลระบบระดับคณะ ผลการวิจัย พบว่า 
 

รายการ N 𝐗 S.D. ระดับ 
ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ 18 4.41 .360 มาก 
ด้านประสิทธิภาพ 18 4.35 .361 มาก 
ด้านประสิทธิผล 18 4.20 .569 มาก 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 18 4.35 .338 มาก 
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 สรุป ผู้ดูแลระบบระดับคณะ มีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการน าไปใช้ 
 1.1 เอกสารผลที่สั่งพิมพ์ควรระบุองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ของข้อเสนอแนะ 
 1.2 ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรมีผลการกรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานจริงและความคาดหวังเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ 

  2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ภาคผนวก ก 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
-------------------------------------- 

ค าชี้แจงโปรดท ำเครื่องหมำย   ของแต่ละข้อที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกท่ีสุด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพผู้ตอบ ส าหรับผู้วิจัย 

1. เพศ   
       

 ชำย      
 หญิง               

 

2. อายุ   
               

       
       
       

 ต่ ำกว่ำ 26 ปี 
 26-35 ปี 
 36-45 ปี 
 46-55 ปี 
 55 ปีขึ้นไป 

 

3. ระดับการศึกษา  
                   
                   

 ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 
 ปริญญำโท 
 ปริญญำเอก 

 

4. อายุการท างาน  
                    

 ต่ ำกว่ำ 11 ปี 
 11-20 ปี 
 21-30 ปี 
 31 ปีขึ้นไป 

 

5. ต าแหน่งที่
ปฏิบัติงานใน
หลักสูตร 

 ประธำนหลักสูตร 
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 

6. สังกัด  คณะครุศำสตร์ 
        คณะวิทยำกำรจัดกำร 
        คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        คณะวิทยำศำสตร์ฯ 

 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
 คณะพยำบำลศำสตร์ 
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ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ
หลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ค าชี้แจง  โปรดพิจำรณำกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ
หลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี และท ำเครื่องหมำย  ในช่องระดับควำมพึงพอใจที่ตรงกับ
ควำมคิดเห็นของท่ำน ซึ่งได้ก ำหนดค่ำระดับควำมพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 

ระดับ 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 
ระดับ 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 
ข้อ 

 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

ก. ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
1. ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ

สำรสนเทศ 
     

 

2. ควำมสวยงำม ทันสมัย และน่ำสนใจของโฮมเพจ       
3. กำรจัดวำงรูปแบบในระบบฐำนข้อมูลง่ำยต่อกำร

อ่ำนและกำรใช้งำน 
     

 

4. ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลในระบบสำรสนเทศ       
5. ครอบคลุมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ระดับหลักสูตรของ สกอ. 
     

 

6. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบสำรสนเทศ       
ข. ด้านประสิทธิภาพ  
7. ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของระบบฯ       
8. ระบบใช้งำนสะดวก ไม่ซับซ้อน       
9. ควำมถูกต้องของกำรประมวลผล สูตรกำรค ำนวณ

และรำยงำนต่ำงๆ 
      

10. ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรบันทึกผลกำร
ประเมินตัวบ่งชี้ 

      

11. มีฟังก์ชั่นหรือเครื่องมือใช้งำนอย่ำงเหมำะสม       
12. ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรเชื่อมโยงหลักฐำน       
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13. ควำมง่ำย (User Friendly) ของกำรใช้งำนของ
ระบบ 

      

 
 
ข้อ 

 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

14. กำรเชื่อมต่อของระบบฯ ช่วยท ำให้กำรท ำงำน
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

      

15. กำรจัดกำรรักษำควำมปลอดภัย และก ำหนดสิทธิ์ใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ใช้งำน 

      

16. ภำษำท่ีใช้ในระบบฐำนข้อมูลฯเป็นทำงกำร ตรง
ประเด็น และสื่อควำมหมำยชัดเจน 

      

17. มีประสิทธิภำพต่อกำรใช้งำน (กำรใช้งำนระบบหลุด
บ่อยหรือไม่ กำรบันทึกข้อมูล กำรอัพโหลดภำพ 
กำรส่งข้อมูล) 

      

ค. ด้านประสิทธิผล 
18. ระบบฐำนข้อมูลฯ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ให้กับ
หลักสูตร  

      

19. ระบบฐำนข้อมูลฯช่วยลดปริมำณกำรใช้กระดำษ
และวัสดุอุปกรณ์กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้กับ
หลักสูตร 

      

20. กำรเผยแพร่ข้อมูลผลกำรประเมินในเชิงสถิติได้จำก
ระบบฯ 

      

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นางสาวน้ าฝน  แสงอรุณ 

ผู้วิจัย 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส าหรับผู้ประเมินและผู้ดูแลระดับคณะ 

-------------------------------------- 
ค าชี้แจงโปรดท ำเครื่องหมำย   ของแต่ละข้อที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกท่ีสุด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพผู้ตอบ ส าหรับผู้วิจัย 

7. เพศ   
       

 ชำย      
 หญิง               

 

8. อายุ   
               

       
       
       

 ต่ ำกว่ำ 26 ปี 
 26-35 ปี 
 36-45 ปี 
 46-55 ปี 
 55 ปีขึ้นไป 

 

9. ระดับการศึกษา  
                   
                   

 ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 
 ปริญญำโท 
 ปริญญำเอก 

 

10. ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 อำจำรย์ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
 รองศำสตรำจำรย์ 
 นักวิชำกำรศึกษำ 

 

11. อายุการ
ท างาน  
                    

 ต่ ำกว่ำ 11 ปี 
 11-20 ปี 
 21-30 ปี 
 31 ปีขึ้นไป 

 

12. ประเภท  บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
 บุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย 
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ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ
หลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ค าชี้แจง  โปรดพิจำรณำกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ
หลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี และท ำเครื่องหมำย  ในช่องระดับควำมพึงพอใจที่ตรงกับ
ควำมคิดเห็นของท่ำน ซึ่งได้ก ำหนดค่ำระดับควำมพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 

ระดับ 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 
ระดับ 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 
ข้อ 

 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

ข. ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
1. ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ

สำรสนเทศ 
     

 

2. ควำมสวยงำม ทันสมัย และน่ำสนใจของโฮมเพจ       
3. กำรจัดวำงรูปแบบในระบบฐำนข้อมูลง่ำยต่อกำร

อ่ำนและกำรใช้งำน 
     

 

4. ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลในระบบสำรสนเทศ       
5. ครอบคลุมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ระดับหลักสูตรของ สกอ. 
     

 

6. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบสำรสนเทศ       
ง. ด้านประสิทธิภาพ  
7. ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของระบบฯ       
8. ระบบใช้งำนสะดวก ไม่ซับซ้อน       
9. ควำมถูกต้องของกำรประมวลผล สูตรกำรค ำนวณ

และรำยงำนต่ำงๆ 
      

10. ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรบันทึกผลกำร
ประเมินตัวบ่งชี้ 

      

11. มีฟังก์ชั่นหรือเครื่องมือใช้งำนอย่ำงเหมำะสม       
12. ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรเชื่อมโยงหลักฐำน       
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13. ควำมง่ำย (User Friendly) ของกำรใช้งำนของ
ระบบ 

      

 
 
ข้อ 

 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

14. กำรเชื่อมต่อของระบบฯ ช่วยท ำให้กำรท ำงำน
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

      

15. กำรจัดกำรรักษำควำมปลอดภัย และก ำหนดสิทธิ์ใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ใช้งำน 

      

16. ภำษำท่ีใช้ในระบบฐำนข้อมูลฯเป็นทำงกำร ตรง
ประเด็น และสื่อควำมหมำยชัดเจน 

      

17. มีประสิทธิภำพต่อกำรใช้งำน (กำรใช้งำนระบบหลุด
บ่อยหรือไม่ กำรบันทึกข้อมูล กำรอัพโหลดภำพ 
กำรส่งข้อมูล) 

      

จ. ด้านประสิทธิผล 
18. ระบบฐำนข้อมูลฯ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ให้กับ
หลักสูตร  

      

19. ระบบฐำนข้อมูลฯช่วยลดปริมำณกำรใช้กระดำษ
และวัสดุอุปกรณ์กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้กับ
หลักสูตร 

      

20. กำรเผยแพร่ข้อมูลผลกำรประเมินในเชิงสถิติได้จำก
ระบบฯ 

      

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นางสาวน้ าฝน  แสงอรุณ 

ผู้วิจัย 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์การสนับสนุน
การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 4 ท่าน 

เพ่ือสนับสนุนกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 
ค่า 
IOC 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 

ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
1.ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
สำรสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 4 1 

2.ควำมสวยงำม ทันสมัย และน่ำสนใจของ
โฮมเพจ 

+1 +1 +1 +1 4 1 

3.กำรจัดวำงรูปแบบในระบบฐำนข้อมูลง่ำย
ต่อกำรอ่ำนและกำรใช้งำน 

+1 +1 +1 +1 4 1 

4.ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลในระบบ
สำรสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 4 1 

5.ครอบคลุมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับหลักสูตรของ สกอ. 

+1 0 +1 +1 3 0.75 

6.กำรใช้ประโยชน์จำกระบบสำรสนเทศ +1 +1 +1 +1 4 1 
ด้านประสิทธิภาพ 
7.ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของระบบฯ +1 +1 +1 +1 4 1 
8.ระบบใช้งำนสะดวก ไม่ซับซ้อน +1 +1 +1 +1 4 1 
9.ควำมถูกต้องของกำรประมวลผล สูตรกำร
ค ำนวณและรำยงำนต่ำงๆ 

+1 +1 +1 +1 4 1 

10.ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรบันทึกผล
กำรประเมินตัวบ่งชี้ 

+1 +1 +1 +1 4 1 

11.มีฟังก์ชั่นหรือเครื่องมือใช้งำนอย่ำง
เหมำะสม 

+1 +1 +1 +1 4 1 

12.ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรเชื่อมโยง
หลักฐำน 

+1 +1 +1 +1 4 1 
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เพ่ือสนับสนุนกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝐑 
ค่า 
IOC 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 

13.ควำมง่ำย (User Friendly) ของกำรใช้
งำนของระบบ 

+1 +1 +1 +1 4 1 

14.กำรเชื่อมต่อของระบบฯ ช่วยท ำให้กำร
ท ำงำนรวดเร็วยิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 +1 4 1 

15.กำรจัดกำรรักษำควำมปลอดภัย และ
ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ใช้งำน 

+1 +1 +1 +1 4 1 

16.ภำษำท่ีใช้ในระบบฐำนข้อมูลฯเป็น
ทำงกำร ตรงประเด็น และสื่อควำมหมำย
ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 4 1 

17.มีประสิทธิภำพต่อกำรใช้งำน (กำรใช้งำน
ระบบหลุดบ่อยหรือไม่ กำรบันทึกข้อมูล กำร
อัพโหลดภำพ กำรส่งข้อมูล) 

+1 +1 +1 +1 4 1 

ด้านประสิทธิผล 
18.ระบบฐำนข้อมูลฯ อ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง 
ๆ ให้กับหลักสูตร  

+1 +1 +1 +1 4 1 

19.ระบบฐำนข้อมูลฯช่วยลดปริมำณกำรใช้
กระดำษและวัสดุอุปกรณ์กำรด ำเนินงำนด้ำน
ต่ำง ๆ ให้กับหลักสูตร 

+1 +1 +1 0 3 0.75 

20.กำรเผยแพร่ข้อมูลผลกำรประเมินในเชิง
สถิติได้จำกระบบฯ 

+1 +1 0 +1 3 0.75 

รวมคะแนนและค่าเฉลี่ยของ IOC 20 19 19 19 77 0.96 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ  เชี่ยวชำญด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำร

จัดกำรระบบสำรสนเทศ เป็นผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุมำลี  งำมสมบัติ  เชี่ยวชำญด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุบล  สมทรง   เชี่ยวชำญด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  

4. นำยศักดิพัต  ศรีอร่ำมรุ่งเรือง นักโปรแกรมเมอร์อิสระเชี่ยวชำญด้ำนกำรเขียนโปรแกรม  มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเพชรบุร ี
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ประวัติผู้วิจัย 
 

นางสาวน้ าฝน  แสงอรุณ    

วัน เดือน ปี เกิด  15  มกรำคม  2528 
โทรศัพท์ 032-493-283  โทรสำร  032-493-283 
ที่อยู่ 32/1 ม.4 ต.แหลมผักเบี้ย  อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี   76000 
ต ำแหน่งหน้ำที่ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 
 

ประวัติการศึกษา 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพชรบุรี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำกำรประเมินผลและกำรวิจัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 

สถานที่ท างาน 
งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเพชรบุรี 
 

ผลงานวิจัย 
1. กำรพัฒนำทักษะกำรใช้และกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนประเภท e-learning ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  ได้รับทุนอุดหนุนกำร
วิจัยจำก วช.  (วิจัยร่วม) 

2. รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ  2558 จังหวัดเพชรบุรี 

3. รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ  2558 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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