
 

 

 

 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทบทวนปัจจยัภายใน/ภายนอก ปัจจยัน าเข้า มาตรฐาน 
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง กรอบคุณภาพของหลักสูตร 

ระดับหลักสตูร 

คณะกรรมการก ากบั ตดิตามและด าเนนิการประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสตูร 

เช่ือมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

- ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
- พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การก ากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต  
(3) นักศึกษา (4) อาจารย์ (5) หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ 
(6) การประเมินผู้เรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
- เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

วางระบบ กลไกและวิธกีารด าเนินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

ก าหนดแผนปฏิบัติการและด าเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ด าเนินการตามระบบ กลไกและวธิีการด าเนินการที่ก าหนด 
ด าเนินการตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้คุณภาพ 

- วางระบบ กลไกและวธิีการด าเนินการ ระดับหลักสูตร ที่ตอบสนองและคลอบคลุม
ตามมาตรฐาน องค์ประกอบ ที่ประกาศก าหนด 

- วิเคราะหแ์ละรวบรวม ขอ้มูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
- ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ / ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ 
 

องค์ประกอบ ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 
2. บัณฑิต 2 .1  คุณภาพบัณ ฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5. หลักสูตรการเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ก ากับ ติดตาม เกบ็ข้อมูลการด าเนินงาน 
ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน 

จัดท าแผน 
การรับประเมินคุณภาพ 

วิเคราะห ์
และจัดท ารายงาน SAR 

ทบทวน/เสนอรายชือ่/แต่งตั้ง 
ผู้ประเมินคุณภาพ 

ด าเนินการตาม 
แผนการประเมินคุณภาพ 

ด าเนินการตาม 
แผนการประเมินคุณภาพ 

บันทึกผล CHE QA Online 
รายงานคณะ / มหาวิทยาลยั 

วิเคราะห ์
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะ 

น าสู่การปฏิบัติและเป็นปจัจัย
น าเข้าในการจัดท าแผน 

เชื่อมโยงสู่ระดับคณะ 



 

 

 

 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ทบทวนปัจจยัภายใน/ภายนอก ปัจจยัน าเข้า มาตรฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลการประเมินหลักสตูร กรอบคุณภาพของคณะ 

ระดับคณะ 

คณะกรรมการก ากบั ตดิตามและด าเนนิการประกันคุณภาพ 
ระดับคณะ 

เช่ือมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ 

- พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การบัณฑิต (2) การวิจัย (3) การบริการ
วิชาการ (4) การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และ (5) การบริหารจัดการ 

- เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
- มาตรฐานอื่น ที่เกี่ยวข้อง 

วางระบบ กลไกและวิธกีารด าเนินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ก าหนดแผนปฏิบัติการและด าเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ด าเนินการตามระบบ กลไกและวธิีการด าเนินการที่ก าหนด 
ด าเนินการตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้คุณภาพ 

- วางระบบ กลไกและวธิีการด าเนินการ ระดับคณะ ที่ตอบสนองและคลอบคลุมตาม
มาตรฐาน องค์ประกอบ ที่ประกาศก าหนด 

- วิเคราะหแ์ละรวบรวม ขอ้มูลพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 

องคป์ระกอบ ระดบัคณะ ตัวบ่งชี ้ เกณฑพ์ิจารณา 
1. การผลิตบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 
ของทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ 
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ 
ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ท้ังภายในและ
ภายนอก ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท 
ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ 
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 

ก ากับ ติดตาม เกบ็ข้อมูลการด าเนินงาน 
ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน 

จัดท าแผน 
การรับประเมินคุณภาพ 

วิเคราะห ์
และจัดท ารายงาน SAR 

ทบทวน/เสนอรายชือ่/แต่งตั้ง 
ผู้ประเมินคุณภาพ 

ด าเนินการตาม 
แผนการประเมินคุณภาพ 

ด าเนินการตาม 
แผนการประเมินคุณภาพ 

บันทึกผล CHE QA Online 
รายงานมหาวิทยาลัย 

วิเคราะห ์
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะ 

น าสู่การปฏิบัติและเป็นปจัจัย
น าเข้าในการจัดท าแผน 

ผลการประเมินคุณภาพ 
ระดับหลักสตูร 

พัฒนาตามวงจรคุณภาพ 
PDCA กลับสู่การบริหารจดัการหลักสตูร 


