กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและทบวงมหาวิทยาลัยไดจําแนกการประกันคุณภาพ
การศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก พรอมทั้งใหคํานิยาม
และแนวปฏิบัติอยางกวาง ๆ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ .
2541 : 36 - 37
ทบวงมหาวิทยาลัย. 2544ข : 7 – 8, 2544ค : 4 - 12)
1 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยการ
ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เพื่อใหมีความมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามภารกิจหลักอยางมี
คุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายในประกอบดวยการกําหนดใหมีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ การดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามดัชนีบงชี้ที่
กําหนดเพื่อเปนหลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนใหมั่นใจวาคณะวิชา/สถาบันนั้น ๆ สามารถให
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานจากภายนอก ซึ่ง
ทบวงมหาวิทยาลัยไดใหแนวทางในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา มีดังนี้
1.1 การควบคุมคุณภาพการศึกษา การควบคุมคุณภาพการศึกษาเปนการจัดใหมีระบบและกลไกใน
แตละองคประกอบของคุณภาพ เพื่อกํากับการดําเนินงานของสถาบันใหไดผลตามดัชนีวัดคุณภาพ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1) สรางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพทั้งในระดับคณะและสถาบัน โดยยึดปรัชญาหรือ
ปณิธานของสถาบันนั้น ๆ รวมถึงองคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดเปนแนวทางใน
การจัดทําระบบกลไก รายละเอียดของการสรางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพจะปรากฏอยูในหัวขอ 2.5
2) การพัฒนาระบบคุณภาพ สถาบันการศึกษาสามารถเลือกที่จะพัฒนาระบบคุณภาพของตนเอง
หรือพิจารณาเลือกใชระบบคุณภาพสากลที่มีการใชกันอยางแพรหลายอยูแลว ทั้งนี้รายละเอียดของการสรางระบบ
และกลไกการควบคุมคุณภาพจะปรากฏอยูในหัวขอ 2.5 เชนเดียวกัน
3) องคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพ ไมวาสถาบันอุดมศึกษาจะเลือกระบบคุณภาพใด จะตอง
คํานึงถึงองคประกอบหลักในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นการควบคุมคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาและดัชนีบงชี้คุณภาพที่สอดรับกับองคประกอบหลักดังกลาว คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/1541 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2541 และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2543 จึงมีมติเห็นชอบองคประกอบของคุณภาพและดัชนีบงชี้คุณภาพดังตอไปนี้
องคประกอบที่
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานสถาบันอุดมศึกษาพึง
กําหนด ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของสถาบันใหสอดคลองกับภารกิจหลักและมีแผนการดําเนินงานที่
ชัดเจน เพื่อใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่กําหนดไว
องคประกอบที่
2 การเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีความพรอมเกี่ยวกับหลักสูตร อาจารย กระบวนการเรียนการสอน นักศึกษา และปจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน
องคประกอบที่
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาพึงกําหนดแผนงานและ
โครงการในการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อเสริมสรางความเจริญงอกงามในดานตาง ๆ นอกเหนือจากการเรียนรูใน
หองเรียน

องคประกอบที่
4 การวิจัย สถาบันอุดมศึกษาพึงกําหนดนโยบายและแผนงาน
ในการสนับสนุน และสงเสริมงานวิจัยเพื่อใหเกิดประโยชนในการสรางองคความรูใหม การพัฒนาการเรียน
การสอนและการพัฒนาประเทศ
องคประกอบที่
5 การบริการวิชาการแกสังคม สถาบันอุดมศึกษาพึงกําหนดวัตถุประสงค แผนงาน
และการดําเนินงานเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาพึงกําหนดวัตถุประสงคและ
แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการดําเนินการตามวัตถุประสงคและแผนงานที่กําหนดไว
องคประกอบที่
7 การบริหารและการจัดการ สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดวางระบบการบริหารที่มี
ความคลองตัว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม
ในการบริหารมาใช มีโครงสรางและระบบที่สนับสนุนภารกิจหลัก ซึ่งไดแก การอสน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
องคประกอบที่
8 การเงินและงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาพึงระดมทรัพยากรการเงิน
จากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน มีการจัดสรรงบประมาณ ประเมินผลการใชงบประมาณ
และตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางเปนระบบ
องคประกอบที่
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพ
ที่เอื้ออํานวยตอการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก
1.2 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพภายในเปนกระบวนการหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการประกันคุณภาพ และ
เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการหาทางปรับปรุงแกไข การตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีแนวทางดังนี้ คณะ
วิชา/สถาบัน/ทบวงมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเพื่อทําหนาที่ศึกษาวิเคราะหวาคณะ
วิชา/สถาบัน มีระบบและกลไกกํากับการควบคุมคุณภาพตลอดจนไดนําระบบและกลไกดังกลาวไปดําเนินการและ
ปรากฏผลการดําเนินการเปนที่ประจักษ พรอมทั้งใหขอแนะนํา ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพใหดียิ่งขึ้น
1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการตอเนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพ แตทั้งนี้จะ
เนนการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของคณะวิชา/สถาบัน กับดัชนีบงชี้คุณภาพในทุกองคประกอบของ
คุณภาพวาการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดมากนอยเพียงไร โดยจัดเปนระดับ
ของการบรรลุเปาหมาย
2 การประกันคุณภาพโดยภายนอก หมายถึง การดําเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพภายในพรอมทั้ง
การตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบ โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเปนหนวยงานภายนอก เพื่อประกันวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการภารกิจหลักได
อยางมีคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
1) การตรวจสอบคุณภาพที่ผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
2) การประเมินคุณภาพ และ
3) การใหการรับรอง

ระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพ
ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปจจัยตาง ๆ ที่เปนกลไกใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย (ทบวงมหาวิทยาลัย . 2544ค : ก, 4 – 5) การสรางและพัฒนาระบบและกลไกจัดเปนขั้นตอน
หนึ่งในการควบคุมคุณภาพการศึกษาเพื่อกํากับการดําเนินงานของสถาบันใหไดผลตามดัชนีชี้วัดคุณภาพ
การสรางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ คณะวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการจัดระบบและ
กลไกการควบคุมคุณภาพภายในขึ้น โดยยึดปรัชญาและ/หรือปณิธานของสถาบัน องคประกอบของคุณภาพและ
ดัชนีบงชี้คุณภาพที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดเปนแนวทางในการจัดทําระบบและกลไก
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา หนวยงานและคณะกรรมการที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาถือเปนกลไกที่สําคัญ ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวอาจแตงตั้งขึ้นในระดับสถาบันและระดับคณะ โดยใหมี
บทบาทหนาที่และความสัมพันธกับองคกรอื่นภายในสถาบัน
การเลือกระบบคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบคุณภาพที่เหมาะสมกับลักษณะของสถาบัน
ของตน หรือพิจารณาเลือกระบบคุณภาพที่เปนสากลซึ่งมีการนํามาใชกันอยางแพรหลาย อยางไรก็ตามระบบที่
นํามาใชจะตองเปนกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพที่มีการวางแผน มีการดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ
ประเมิน และปรับปรุงตามองคประกอบของคุณภาพที่กําหนดอยางตอเนื่อง
การนําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไปปฏิบัติ
การประกันคุณภาพภายในเปนสิ่งที่สถานศึกษาทุกแหงตองปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา และเพื่อใหเปนไปตามสาระใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ตามแนวทางดังตอไปนี้
1) สถานศึกษาจะตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกป โดยควรเริ่มดําเนินการตั้งแตป
การศึกษา 2543
2) ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาทุก
แหงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง อันประกอบดวยการวางแผนการดําเนินงาน การประเมินผลและการปรับปรุง
การดําเนินงาน โดยสถานศึกษาตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการตามที่
กําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษา และเปาหมาย/ปรัชญา/ธรรมนูญสถานศึกษา กําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน ติดตามประเมินผลการทํางานของตนเองอยางตอเนื่องและนําผลการประเมิน
มาใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในทุกขั้นตอน ควรเนนการประสานงานและการมีสวนรวมของทุก
กลุมทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก บุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง บุคลากรของหนวยงาน
และองคกรตาง ๆ ในชุมชน และเขตพื้นที่การศึกษาและภูมิภาค เพื่อใหสอดคลองกับหลักการที่ใหสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาตามมาตร 8 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติสถานศึกษาควรจัดทํารายงานผลการประกัน
คุณภาพภายในใหเรียบรอยกอนเริ่มปการศึกษาใหมของทุกป โดยแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทาง
หรือแผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป แลวเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของตามที่กระทรวงกําหนด และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ตลอดจนสาธารณชน โดยจัดทํารายงานโดยสรุปปดประกาศไวที่สถานศึกษา แจงใหผูปกครอง และเผยแพรตอ
สาธารณชนไดรับทราบ รวมทั้งมีรายงานที่มีรายละเอียดครบถวนที่พรอมจะใหผูที่สนใจขอดูไดตลอดเวลา

