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การประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรม

นักศึกษา 

1. การประกันคุณภาพการศึกษา 

2. บทบาทนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. การใชแนวคิดการประกันคุณภาพในการพัฒนาทักษะตนเองสู

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

4. การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
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คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

• สําหรับการศึกษา คุณภาพบงชี้ความแตกตางระหวาง
ความสําเร็จกับความลมเหลว 

• คุณภาพแยกความแตกตางระหวางของดีกับของธรรมดา 

• เมื่อมีคุณภาพแลวแยกความแตกตางระหวางดีเยี่ยมกับดีปกติ 
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คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดานการศึกษา หลักฐานบงชี้คุณภาพ เชน 

เด็กดี เกงและมีความสุข 
ผลสัมฤทธิ์ของการเรยีนมีมาตรฐาน 
สถานประกอบการรับผูจบเขา

ทํางาน 
มีทรัพยากรทีพ่อเพยีงเหมาะสม 
สถานที่สะอาดมีการบํารุงรักษา 
มีการบริหารที่ดี 

เด็กมีวินัย ไมติดยาเสพติด 
ครูเกง เอาใจใส 
ธุรกิจและชุมชนยอมรับสนับสนุน 
หลักสูตรดี ทันสมัย 
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ผูนําเขมแข็ง เอาจริงเอาจังเอาใจใส 
มีระบบและการประกันคุณภาพที่

ไดผล 
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คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูปกครองเลือกโรงเรียนใหลูกเรียนโดยพิจารณาจาก 

- โรงเรียนมีชื่อเสียง 

- อยูในสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีดี 

- นักเรียนมีความประพฤติเรียบรอย 

- ปลอดยาเสพติด 
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คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

วิวัฒนาการดานคุณภาพในอุตสาหกรรม 

Deming เริ่มคิดชวง 1930 

Deming และ Shewhart 

Deming ไปเยี่ยมญี่ปุนปลาย 1940 บรรยายป 1950 

ญี่ปุนพัฒนา TQC จากแนวคิดของ Deming  และ Juran 
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แบบสมบูรณ (Absolute Concept) 

- มองคุณภาพ เชน ความดี ความสวย ความจริง 

- มีมาตรฐานสูงสุด หาใครเทียบไมได  เชน รถโรสรอย 

- มีฐานะเปนที่ยอมรับ ความโกหรู 

- ของหายากแตแพง ทุกคนช่ืนชม สวนใหญอยากได แตไมกี่คนที่มีได 

- สถาบันการศึกษาพวก elite เชน ออกซฟอรด เคมบริดจ lvory League 

คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

นิยามของคุณภาพ 
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คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

นิยามของคุณภาพ (ตอ) 

- ไดตามขอกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ และการบริการ 

 - Fitness for Purpose or Use 

 - Zero Defects 

 - Right First Time,Every Time 

- ไดตามความตองการของลูกคา (มาตรฐานลูกคา)  

 - ความพอใจของลูกคา 

 - เกินความคาดหวังของลูกคา 

 - ลูกคามีความสุข 

แบบสัมพัทธ (Relative Concept) 
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คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานอาชีพ Occupational Standard 

อธิบายสิ่งที่จะตองบรรลุในกิจกรรมของงานในรูปของผลลพัธ (งานหลัก) 

• องคประกอบของสมรรถนะซ่ึงอธิบายกิจกรรม (งานยอย) 

• เกณฑเพ่ือตัดสินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม 

• สิ่งแวดลอมและเงื่อนไข 

• ความรูและความเขาใจสําหรับการทํากิจกรรม 

• หลักฐานที่ตองการในการบอกสมรรถนะ 

• คุณลักษณะสวนตัวหรือทักษะชีวิตเพ่ือชวยใหบรรลุ มาตรฐาน 

• Performance criteria 

• มาตรฐานวิชาชีพ 9 



คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานอาชีพ มี 10 อาชีพท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ 

สมาคมวิชาชีพใหใบประกอบวิชาชีพ  เชน กว.กส. แพทยสภา 

• เปนการควบคุมคนที่จะเขาสูอาชีพ 

• กําหนดดูแลจรรยาบรรณของอาชีพ 

• ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

• รักษามาตรฐานผลิตภัณฑและการบริการ 

• ดูแลดานความปลอดภัย 

มาตรา 53 พรบ. การศึกษาแหงชาติกําหนดใหมีใบประกอบอาชีพ ของคร ูผูบริหาร 

สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
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คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

คุณภาพการศึกษา 

(Quality of Education) 

 คือความสําเร็จของสถาบันการศึกษา ในการจัดหา

บรรดาสิ่งแวดลอมท้ังปวงดานการศึกษาท่ีอํานวยใหนักเรียน

นักศึกษาสามารถบรรลุเปาหมายดานการเรียนของตนเองได

อยางมีประสิทธิผล โดยอยูภายในกรอบมาตรฐานท่ียอมรับได 
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คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

คุณภาพการอุดมศึกษา 

(Quality of Higher Education) 

     คือคุณลักษณะท่ีบงชี้วาโครงการศึกษาหลักสูตร รายวิชา 

หัวขอการสอนไดรับการออกแบบ และนําไปปฏิบัติไดดีมากนอย

เพียงใด 
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คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 

      ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงคและ

มาตรฐานท่ีตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใช

เปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การ

ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

(ม.4) 
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คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพ 

(Quality Assurance) 

      คือระบบการบริหารจัดการท่ีกํากับขบวนการดําเนินงาน 

(การผลิต การบริการ) เพื่อใหเกิดความมั่นใจและรับรองไดวาผล

และ/หรือผลลัพธจากการดําเนินงานบรรลุ เปาหมายและ

จุดประสงคท่ีกําหนดไว 
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คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน 

    “การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของ

สถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัด ท่ีมีหนาท่ีในการ

กํากับดูแลสถานศึกษา” 
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คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพภายนอก 

* การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาจากหนวยงานโดย สมศ.  

* เพื่อเปนการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

* ใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายใน                     

กับการประเมินคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

ขอมูลปอนกลับ 

ขอมูลปอนกลับ 

การ              

ปฏิบัติงาน       

ของ              

สถานศึกษา 

การ      

ประเมิน      

ตนเองของ

สถานศึกษา 

รายงาน   

การ      

ประเมิน    

ตนเอง 

                

การ      

ตรวจเยี่ยม 

 

รายงาน

ผลการ

ประเมิน 

 

การ      

ติดตาม

ผล 
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ทําไมตองใหความรูและทักษะแกนักศึกษา 

ดานการประกันคุณภาพ? 

• นักศึกษาและศิษยเกาเปนผูมีสวนไดสวนเสยีสาํคญั จึงจําเปนตองเขาไป
มีสวนรวมในกระบวนการประกันคณุภาพของสถาบันฯ 

• ระบบการประกันคณุภาพเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ฝกฝนใหนักศกึษามี
ระเบียบแบบแผนที่ดีในการดําเนนิชวิีต และทําการงานซึ่งสงเสริม 
“แนวทางการจัดการศกึษา” ที่ระบุใน พรบ.การศกึษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 
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การมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษา 

ในการประกันคุณภาพภายใน (Dr.J.Patil) 

Representation of students in decision-making bodies (Academic 
Committees, Courts, Senates etc.) 

Staff student consultative committees 

Feedback mechanism, both informal and formal; questionnaire-
feedback on courses, teachers and campus experience 

Adoption of Student Charter 

Grievance Redressal (Complaint box, committees etc.) 

Student completion surveys 

Alumni representation 

Representation of students in IQAC/QA office 
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การมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษา 

ในการประกันคุณภาพภายใน (Dr.J.Patil) 

Weight age given to student involvement in internal quality 
assurance as per the Self-Appraisal Manuals of Quality 
Assurance Agency. 

Representation of students in peer review process. 

Representation of student in Accreditation decision-making body. 

Importance given to student feedback/interactions during 
assessment and accreditation process. 

External Student Satisfaction Surveys and its linking with 
Accreditation. 

Alumni feedback in accreditation process.  
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ความจําเปนของการพัฒนาบทบาทนิสิตนักศึกษา 

ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

• นิสิตนักศึกษาในฐานะผูรับบริการและเปนผลผลิตสําคัญของ

สถาบันอุดมศึกษา และเปนผู มีสวนไดสวนเสียโดยตรงของ

สถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายใน 

พ.ศ. 2553 (เกณฑ สกอ.) 

 

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
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2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2.2  อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2.7 ระบบและกลไกลการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
 
 

องคประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 
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3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

 นักวิจัย 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
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5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
7.2 การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
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9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ตามนโยบายของรัฐบาล: สถานศึกษา 3 ดี 

(3D) 

  

 

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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องคประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

10.1   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
10.2   ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)มีความรู เจตนคติท่ีดี 

ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน 
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ตัวบงชี้และเกณฑ 

การศึกษาภายนอกรอบสาม 

 (เกณฑ สมศ.)  
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ตัวบงชี้ 

มาตรฐานตาม 
กฏกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 

กลุมตัวบงชี้

พื้นฐาน 

ดานคุณภาพบัณฑิต  
 
 
 
 
 
 

ผลการจัด

การศึกษาและ

การจัดการเรียน

การสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
2.คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
3.ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับตีพิมพหรือเผยแพร 
4.ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
6.งานวินัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
7.ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
8.ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
9.ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 32 



 
 
 
 

ตัวบงชี้ มาตรฐานตาม 
กฏกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 
 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการจัดการศึกษา

และการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 
10.การสงเสริมและการสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
11.การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน  
 

การบริหารจัดการ 12.การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
13.การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

14.การพัฒนาคณาจารย 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพ

ภายใน 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
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ตัวบงชี้ มาตรฐานตาม 
กฏกระทรวง 

 
 
 
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 

16.ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน  
 
 
 
 
 

ผลการจัด

การศึกษาและการ

จัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

     16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 
     16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

17.ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน * 
      17.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหเปนบัณฑิต

นักปฏิบัติ (Hands-on) 
     17.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเปน    พื้นฐาน

(Technology Based Education-Training) 
     17.3 มีระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Profession     

Oriented)ใหกับนักศึกษา 
กลุมตัวชี้มาตรการ

สงเสริม 
18. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 

     18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 

     18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 
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* เปนเกณฑเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ขอขอบคุณ 

คะ 
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