
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและทบวงมหาวิทยาลัยไดจําแนกการประกันคุณภาพ

การศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก พรอมท้ังใหคํานิยาม
และแนวปฏิบัติอยางกวาง ๆ ดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ .  2541 : 36 - 37 
ทบวงมหาวิทยาลัย. 2544ข : 7 – 8, 2544ค : 4 - 12) 

1 การประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา  โดยการ
ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง  เพ่ือใหมีความม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามภารกิจหลักอยางมี
คุณภาพ  กระบวนการประกันคุณภาพภายในประกอบดวยการกําหนดใหมีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  การดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามดัชนีบงชี้ท่ี
กําหนดเพ่ือเปนหลักประกันแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนใหม่ันใจวาคณะวิชา/สถาบันนั้น ๆ สามารถให
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  และพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานจากภายนอก  ซ่ึง
ทบวงมหาวิทยาลัยไดใหแนวทางในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 

  1.1 การควบคุมคุณภาพการศึกษา การควบคุมคุณภาพการศึกษาเปนการจัดใหมีระบบและกลไกใน
แตละองคประกอบของคุณภาพ เพ่ือกํากับการดําเนินงานของสถาบันใหไดผลตามดัชนีวัดคุณภาพ โดยมีข้ันตอน
ดังนี้ 

  1) สรางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพท้ังในระดับคณะและสถาบัน โดยยึดปรัชญาหรือ
ปณิธานของสถาบันนั้น ๆ รวมถึงองคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพท่ีทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดเปนแนวทางใน
การจัดทําระบบกลไก รายละเอียดของการสรางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพจะปรากฏอยูในหัวขอ 2.5 

  2) การพัฒนาระบบคุณภาพ  สถาบันการศึกษาสามารถเลือกท่ีจะพัฒนาระบบคุณภาพของตนเอง
หรือพิจารณาเลือกใชระบบคุณภาพสากลท่ีมีการใชกันอยางแพรหลายอยูแลว ท้ังนี้รายละเอียดของการสรางระบบ
และกลไกการควบคุมคุณภาพจะปรากฏอยูในหัวขอ 2.5 เชนเดียวกัน 

  3) องคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพ ไมวาสถาบันอุดมศึกษาจะเลือกระบบคุณภาพใด จะตอง
คํานึงถึงองคประกอบหลักในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นการควบคุมคุณภาพภายใน 
สถาบันอุดมศึกษาและดัชนีบงชี้คุณภาพท่ีสอดรับกับองคประกอบหลักดังกลาว  คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/1541 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2541 และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 21 
มีนาคม 2543 จึงมีมติเห็นชอบองคประกอบของคุณภาพและดัชนีบงชี้คุณภาพดังตอไปนี้ 

  องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานสถาบันอุดมศึกษาพึง
กําหนด ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของสถาบันใหสอดคลองกับภารกิจหลักและมีแผนการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน เพ่ือใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

  องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีความพรอมเก่ียวกับหลักสูตร อาจารย กระบวนการเรียนการสอน นักศึกษา และปจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน 

  องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาพึงกําหนดแผนงานและ
โครงการในการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพ่ือเสริมสรางความเจริญงอกงามในดานตาง ๆ นอกเหนือจากการเรียนรูใน
หองเรียน 



  องคประกอบท่ี 4 การวิจัย สถาบันอุดมศึกษาพึงกําหนดนโยบายและแผนงาน  
ในการสนับสนุน และสงเสริมงานวิจัยเพ่ือใหเกิดประโยชนในการสรางองคความรูใหม การพัฒนาการเรียน  
การสอนและการพัฒนาประเทศ 

  องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม สถาบันอุดมศึกษาพึงกําหนดวัตถุประสงค แผนงาน 
และการดําเนินงานเพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคม 

  องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สถาบันอุดมศึกษาพึงกําหนดวัตถุประสงคและ
แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการดําเนินการตามวัตถุประสงคและแผนงานท่ีกําหนดไว 

  องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดวางระบบการบริหารท่ีมี
ความคลองตัว  มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม  
ในการบริหารมาใช  มีโครงสรางและระบบท่ีสนับสนุนภารกิจหลัก ซ่ึงไดแก การอสน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

  องคประกอบท่ี  8 การเงินและงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาพึงระดมทรัพยากรการเงิน  
จากแหลงตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน มีการจัดสรรงบประมาณ ประเมินผลการใชงบประมาณ 
และตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางเปนระบบ 

  องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพ
ท่ีเอ้ืออํานวยตอการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก 

  1.2 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบคุณภาพภายในเปนกระบวนการหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการประกันคุณภาพ และ
เพ่ือใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการหาทางปรับปรุงแกไข การตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีแนวทางดังนี้ คณะ
วิชา/สถาบัน/ทบวงมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือทําหนาท่ีศึกษาวิเคราะหวาคณะ
วิชา/สถาบัน มีระบบและกลไกกํากับการควบคุมคุณภาพตลอดจนไดนําระบบและกลไกดังกลาวไปดําเนินการและ
ปรากฏผลการดําเนินการเปนท่ีประจักษ พรอมท้ังใหขอแนะนํา ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพใหดียิ่งข้ึน 

  1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการตอเนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพ แตท้ังนี้จะ
เนนการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของคณะวิชา/สถาบัน กับดัชนีบงชี้คุณภาพในทุกองคประกอบของ
คุณภาพวาการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดมากนอยเพียงไร  โดยจัดเปนระดับ
ของการบรรลุเปาหมาย 

 2 การประกันคุณภาพโดยภายนอก  หมายถึง การดําเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพภายในพรอมท้ัง
การตรวจสอบและการประเมินผลท้ังระบบ โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) หรือ สมศ. ซ่ึงเปนหนวยงานภายนอก เพ่ือประกันวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการภารกิจหลักได
อยางมีคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย  
                 1) การตรวจสอบคุณภาพท่ีผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  

       2) การประเมินคุณภาพ และ  
                 3) การใหการรับรอง 

 
 



ระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพ 
 ระบบและกลไก หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 
โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนกลไกใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย (ทบวงมหาวิทยาลัย .  2544ค  : ก, 4 – 5) การสรางและพัฒนาระบบและกลไกจัดเปนข้ันตอน
หนึ่งในการควบคุมคุณภาพการศึกษาเพ่ือกํากับการดําเนินงานของสถาบันใหไดผลตามดัชนีชี้วัดคุณภาพ 
 การสรางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ คณะวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการจัดระบบและ
กลไกการควบคุมคุณภาพภายในข้ึน  โดยยึดปรัชญาและ/หรือปณิธานของสถาบัน องคประกอบของคุณภาพและ
ดัชนีบงชี้คุณภาพท่ีทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดเปนแนวทางในการจัดทําระบบและกลไก 
 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา หนวยงานและคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาถือเปนกลไกท่ีสําคัญ ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวอาจแตงตั้งข้ึนในระดับสถาบันและระดับคณะ  โดยใหมี
บทบาทหนาท่ีและความสัมพันธกับองคกรอ่ืนภายในสถาบัน 
 การเลือกระบบคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบคุณภาพท่ีเหมาะสมกับลักษณะของสถาบัน
ของตน หรือพิจารณาเลือกระบบคุณภาพท่ีเปนสากลซ่ึงมีการนํามาใชกันอยางแพรหลาย  อยางไรก็ตามระบบท่ี
นํามาใชจะตองเปนกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพท่ีมีการวางแผน มีการดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมิน และปรับปรุงตามองคประกอบของคุณภาพท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง 
 
การนําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไปปฏิบัติ 
 การประกันคุณภาพภายในเปนสิ่งท่ีสถานศึกษาทุกแหงตองปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ของสถานศึกษา และเพ่ือใหเปนไปตามสาระใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ตามแนวทางดังตอไปนี้ 

1) สถานศึกษาจะตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกป โดยควรเริ่มดําเนินการตั้งแตป
การศึกษา 2543 

2) ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุก
แหงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  อันประกอบดวยการวางแผนการดําเนินงาน การประเมินผลและการปรับปรุง
การดําเนินงาน โดยสถานศึกษาตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคลองกับความมุงหมายและหลักการตามท่ี
กําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษา และเปาหมาย/ปรัชญา/ธรรมนูญสถานศึกษา กําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน ติดตามประเมินผลการทํางานของตนเองอยางตอเนื่องและนําผลการประเมิน
มาใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในทุกข้ันตอน ควรเนนการประสานงานและการมีสวนรวมของทุก
กลุมทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไดแก บุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง บุคลากรของหนวยงาน
และองคกรตาง ๆ ในชุมชน และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและภูมิภาค  เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการท่ีใหสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาตามมาตร 8 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติสถานศึกษาควรจัดทํารายงานผลการประกัน
คุณภาพภายในใหเรียบรอยกอนเริ่มปการศึกษาใหมของทุกป โดยแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทาง
หรือแผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป  แลวเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  
หนวยงานท่ีเก่ียวของตามท่ีกระทรวงกําหนด และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 



ตลอดจนสาธารณชน โดยจัดทํารายงานโดยสรุปปดประกาศไวท่ีสถานศึกษา แจงใหผูปกครอง และเผยแพรตอ
สาธารณชนไดรับทราบ รวมท้ังมีรายงานท่ีมีรายละเอียดครบถวนท่ีพรอมจะใหผูท่ีสนใจขอดูไดตลอดเวลา 
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