
การประกนัคณุภาพการศกึษา 

การประกนัคุณภาพการศึกษา: สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

                ในสังคมอุดมปัญญา (Intellectual  Socity) ท่ามกลางกระแสของการแข่งขนั  การศึกษาเป็นปัจจยัท่ี
ช่วยส่งเสริมสนบัสนุนในการพฒันาประเทศใหมี้ความกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 

                การเปิดเสรทีางการศกึษา  ซึง่เป็นผลสบืเนื่องมาจากองคก์ารการคา้โลก (World 
Trade  Organization – WTO)  ไดป้ระกาศใหอุ้ตสาหกรรมการบริการตอ้งเปิดเสรีในปี พ.ศ.2545  ค.ศ. 2002 
ส่งผลกระทบใหป้ระเทศต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัใหเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงประเทศไทยก็ไดมี้การเตรียมความ
พร้อมดา้นการศึกษา  เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีนานาชาติ 

                สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  มีภารกิจหลกัในการผลิตก าลงัคนระดบัสูงการวจิยั การบริการ
วชิาการแก่สังคมการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่  ต่อการพฒันาประกาศหน่วยงาน
ตน้สังกดัท่ีก ากบัดูแล  สถาบนัอุดมศึกษาก็ไดใ้หค้วามส าคญัต่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จึง
ไดมี้ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา
ภายใตห้ลกัการ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การใหเ้สรีภาพทางวชิาการ (Academic  Freedom) 2) ความมีอิสระใน
การด าเนินการของสถาบนั (Institutional  Autonomy)  3) ความพร้อมของสถาบนัท่ีจะรับการตรวจสอบ
คุณภาพภายนอกตามหลกัการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้(Accountability) 

ทีม่าของการประกนัคุณภาพ 

                ในปี พ.ศ. 2540  ภายหลงัจากการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแลว้  ไดมี้การออก
พระราชบญัญติั  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5  ท่ีวา่ดว้ยการ
บริหารและการจดัการศึกษามาตรา 31  ไดก้ าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการ  มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมและก ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท  ก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐาน
การศึกษา  โดยในมาตรา 34  ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนา้ท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐาน
การอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และในหมวด 6 มาตรา 47 ไดก้ าหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ประกอบดว้ย 1) ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  2) ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  เพื่อเป็นกลไก
ส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 



                ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 7  สิงหาคม 2549  ไดร้ะบุถึงมาตรฐานการ
อุดมศึกษา  ประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ดา้นไดแ้ก่  1)มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต  2) มาตรฐานดา้นการ
บริหารจดัการอุดมศึกษา  3) มาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานทั้ง 3 ดา้นน้ีมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนัมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีมี 3 มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 1) 
คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงคท์ั้งในฐานะพลเมืองและผลโลก  2) แนวการจดัการศึกษา  3) แนวการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้   เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาของชาติ 

การประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality  Assurance) 

                หมายถงึ  การท ากจิกรรมหรอืปฏบิตัภิารกจิหลักอยา่งมรีะบบตามแบบแผนทีก่ าหนดไว ้ โดยมกีาร
ควบคมุคณุภาพ  (Quality  Control)  การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality  Auditing)   และการประเมินคุณภาพ 

(Quality  Assessment)  จนท าใหเ้กิดความมัน่ใจในคุณภาพและมาตรฐานของดชันีช้ีวดั  ระบบและ
กระบวนการการผลิต  ผลผลิตและผลลพัธ์ของการจดัการศึกษาประกอบดว้ยการประกนัคุณภาพภายในและ
การประกนัคุณภาพภายนอก 

การประกนัคุณภายภายใน 

                เป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ  และประเมินการด าเนินงานของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย และระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถานศึกษาและ
หรือหน่วยงานตน้สังกดั  โดยหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา  ก าหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง  มีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาและ
เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

การประกนัคุณภาพภายนอก 

                เป็นการตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดย

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน)   หรอืเรยีก ชือ่ยอ่วา่ “สมศ”
พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2)  พ.ศ.2545  ไดก้ าหนดให ้
สถานศกึษาทกุแหง่ตอ้งไดรั้บการประเมนิคณุภาพภายนอกอยา่งนอ้ย 1 ครัง้  ในทกุรอบ 5 ปีนับตัง้แตก่าร
ประเมนิครัง้สดุทา้ยและเสนอผลการประเมนิตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชน (รอบแรกเมือ่ พ.ศ.
2544-2548) (รอบสองพ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553)  

ค่าทีใ่ช้ในงานประกันคุณภาพ 



                การตรวจสอบ (Audit) เป็นการตรวจเช็ควา่หน่วยงานไดป้ฏิบติังานอะไร   และมีหลกัฐานแสดงให้
เห็นถึงการปฏิบติังานเป็นการตรวจสอบวา่ท าอะไรบา้ง 

                การประเมนิ (Assessment) เป็นการใหค้่าใหค้วามหมายในเชิงคุณภาพวา่หน่วยงาน มีหลกัฐาน
แสดงผลการปฏิบติังานไดคุ้ณภาพอยูใ่นระดบัใด (มาก  ปานกลาง  นอ้ย ) การประเมินเป็นการตดัสินภายใต้
ขอ้มูลท่ีมีให ้

                การจัดระดับ (Rating)  เป็นการประเมิน (Assessement) ท่ีไดด้ าเนินการประเมินในช่วงปี 2544-
2545 ซ่ึงเป็นการประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนด  เพื่อตดัสินคุณภาพวา่ผา่นการรับรองตามมาตรฐาน
คุณภาพ  หรือผา่นการรับรองแบบมีเง่ือนไข  หรือไม่ผา่นการรับรอง 

                การจัดล าดับ (Ranking) ปัจจบุนัการประกนัคณุภาพการศกึษาของประเทศยงัไมม่กีาร

จัดล าดับ  การจัดล าดับหมายถงึเมือ่มกีารประเมนิคณุภาพการศกึษาแลว้ จงึน ามาจัดล าดับ 

                เกณฑม์าตรฐาน ( Standard Criteria) หมายถึงเกณฑต์ดัสินผลระดบักลาง (ไม่สูง ไม่ต ่า) 
เป็น Performance  standard ไม่ใช่ Maximum standard หรือ Minimum standard เป็นเกณฑท่ี์ส่วนใหญ่
ยอมรับวา่ท าได ้

                SSR (Self  study  Report)  เป็นรายงานรายการตรวจสอบตวัเอง 

                SAR (Self  Assessment  Report) เป็นรายงานการประเมินตนเอง 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

                ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  มีแนวคิดเพื่อด าเนินงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การควบคุมคุณภาพ  เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการพฒันาสถานศึกษาใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน 

2) การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

3) การประเมินคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและหน่วยงาน
ตน้สังกดัจะด าเนินการตรวจเยีย่มและประเมินสถาบนัเป็นระยะ ๆ ตามท่ีก าหนด  เพื่อใหค้วามช่วยเหลือและ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน
ภายนอก  จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ซึงเป็นองคก์รมหาชน 

การประเมินอภิมาน (Meta – evaluation) 

                เป็นการประเมนิคณุภาพของผลการประเมนิ  ทีนั่กประเมนิทกุคนควรท าเพือ่ท าใหม้ั่นใจไดว้า่ ผล

การประเมนิของตนเองมคีณุภาพน่าเชือ่ถอืและสง่ผลใหนั้กประเมนิสามารถพัฒนาศักยภาพและกระบวนการ



ประเมนิของตนเองใหด้ยี ิง่ ๆขึน้ และเป็นการชว่ยยกระดับคณุภาพมาตรฐานของการประเมนิใหม้คีวามเป็น
ศาสตรม์ากขึน้ 

                การประเมนิอภมิาน  เป็นประโยชนต์อ่ผูใ้ช ้ ผูผ้ลติ งานประเมนิเป็นกลไกการประกนัคณุภาพทีใ่ชใ้น

การตรวจสอบจดุแข็งของแผนการประเมนิการปฏบิตักิารดา้นการประเมนิ  การจัดท ารายงานการประเมนิวธิี
สือ่สารผลการประเมนิเพือ่ใหนั้กประเมนิสามารถจัดท ารายงานประเมนิทีส่ามารถปกป้องตนเองได ้ การประเมนิ

อภมิานทีม่กีารน ามาใชค้อื  การประเมนิอภมิานผลสรปุ (Sommative  meta – evaluation)  เป็นการประเมิน
หลงัส้ินสุดการประเมินและช่วยใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดม้องเห็นจุดแขง็จุดอ่อนของการประเมินและช่วย
ตดัสินคุณภาพและความคุม้ค่าตามมาตรฐานของการปฏิบติังานดา้นการประเมิน  เป็นการประเมินภาพรวม
ของกระบวนการประเมินทั้งหมดและใหข้อ้มูลสารสนเทศ เก่ียวกบัสมรรถนะเชิงเทคนิคของนกัประเมิน
ปฐมภูมิ (Primary  evaluator) หรือนกัประเมินคนเดิม (Original evaluator) 

                (คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน /ภายนอก ระดบัอุดมศึกษา / คู่มือฝึกอบรมผูป้ระเมิน
คุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา) 

 


