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บทท่ี 2 
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้สร้างระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
2539 โดยพยายามให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า มีการ
พัฒนาระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 9 องค์ประกอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษา และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ตลอดจนมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้   
 1. การประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้
การประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน จึงได้ก าหนดความหมายของค าต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรา 4 และหมวด 6 ดังนี้ 
 ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 มาตรา 4 ได้ก าหนดความหมายไว้ดังนี้ 
 “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักในการ เทียบเคียงส าหรับการ
ส่งเสริมและก ากับดูแล  การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรองเพ่ือเป็นการ
ประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 “คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการสอน และการวิจัยใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีของรัฐและเอกชน 
 “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา            
แต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน 
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มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                 
ได้ก าหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ดังนี้ 
 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ   สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การ
มหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก         
ห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษา  ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรองที่ท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 
 มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ให้
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข  
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ด าเนินการ
ดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียดไว้
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น     
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ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.”  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 
2544-2548) เสร็จสิ้นไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) 
และเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ 
สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก 
การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้นการประเมินคุณภาพจะมี
ความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการส าคัญ 5 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 
 1) เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน การ
  จับผิด หรือการให้คุณ – ให้โทษ 
 2) ยึดหลักความเท่ียงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง  
  (evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 
 3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับ 
  ควบคุม 
 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่
  เกี่ยวข้อง 
 5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของ
  ชาติตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย
  แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและ
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 
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2. กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการ
ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้น
ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึง
การกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ 
จนถึงการแข่งขั้นในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็น
เลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อ
การผลิตพัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการ
ของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมิน
คุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accredition) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็น
ฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้าย
หน่วยกิต 
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ
บุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้น
การผลิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสอง
ด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้ งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันใน
กลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 
2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
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 กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิต
ที่เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้า
ระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
 ดังนั้น การประกันคุณภาพจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ข ที่
เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
 

3. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 
5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตร 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือ
ใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท า
ขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่ เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมี
สาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็น
มาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบัน
สามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐาน
ย่อยท้ัง 3 ด้านนี้อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน เช่น 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนว
การจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้แต่ละมาตรฐานย่อย
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาของชาติ นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐาน
ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจขอ ง
สถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข 
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จั ดท ากรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้าน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพ
การจดัการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์มี่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาต รฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่ พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 

4. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทาง
วิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) 
และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได ้(accountability)  
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ระบุ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษา
แห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่
ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 4.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
 หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 
ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพ่ือใช้ เป็นแนวปฏิบัติสาระส าคัญ
ของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
จากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี หน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละ คณะวิชา หรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของแต่ละ คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  
 หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ.2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญ
เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ ยังคงไว้ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 
ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
การศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่
หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และ
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก
สามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน  
 4.1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวง ให้พิจารณาจาก
ประเดน็ต่อไปนี้  
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ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  
  2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่ก าหนดไว้  
  3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา  
 4.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้  
 1) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่
รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหน้าที่พัฒนาบริหารและติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษา
จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ
นโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
  3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  
  4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ          
(2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อ่ืน (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (7) การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  
  ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 4.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ระบบการประกันคุณภาพภายใน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องด าเนินการอย่างมีระบบ และต่อเนื่องสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน 
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  
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 4.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด  
  ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  
 

  4.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  4.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือ
เป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างาน
ที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่าง ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 4.2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  
  มาตรฐาน เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือมาตรฐานการ
อุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังต้องด าเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น  
  ตัวบ่งชี้ เป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและ พันธกิจสนับสนุน 
ได้แก่ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) การ
บริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งตัว
บ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด ทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
และผลผลิตหรือผลลัพธ์  
  เกณฑ์การประเมิน เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และ แนวปฏิบัติ
ที่เป็นมาตรฐานซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
สมศ. ทั้งนี ้เพ่ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  
  4.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ  
  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบาย และ ผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ชัดเจน และ
เข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ          
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ที่เหมาะสมส าหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ
จ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับ เพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
สามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ  
 4.2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
 การวิเคราะห์ และวัดผลด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การ
วัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา 
และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผล
ต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานประจ า การตรวจสอบประเมิน
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา  
 
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) 
พ.ศ. 2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไว้ว่า “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท า
หน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มี
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์    
ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนั้น ความเชื่อมโยง
ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็น
จากแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ      
  ภายนอก 
 

 จากแผนภาพที่ 1 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว 
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกัน
คุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือ
น าเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสาร
ดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบ
ของต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

ระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเน้นที่ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ดังนั้น จึงเกิดความเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 
กระบวนการประกันคุณภาพ 
 การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เป็นส่วนที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
จัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในของมาตรฐานต่างๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
และต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมพร้อมทั้งมีระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการภายในด้วย 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)   หมายความว่า กระบวนการติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพ และจัดท ารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ 

การประกันคณุภาพภายใน 
การประเมินคณุภาพภายนอก 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน 

การประเมิน 
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานประจ าป ี
การตรวจ 

เยี่ยม 
รายงานผล 
การประเมิน 

การติด 
ตามผล 

ติดตามตรวจสอบโดย
ต้นสังกัดทุก 3 ปี

ตามตรว 



    
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ปีการศึกษา  2553 22 

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินการ
ของคณะ ศูนย์ สถาบัน และส านักโดยภาพรวมว่า  เมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพหรือระบบ
ควบคุมคุณภาพแล้วได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพนี้จะกระท าอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑ์และแนว
ทางการด าเนินการที่ชัดเจน   
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพภายใน 
และการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) หมายความว่า การประเมินผลการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษานั้น 
 กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
 1. การควบคุมคุณภาพ 
 2. การตรวจสอบคุณภาพ 
 3. การประเมินคุณภาพ 

การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) หมายความว่า การประเมินผล
และการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าว
รับรองเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย 

1. การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
2. การประเมินคุณภาพ 
3. การให้การรับรอง 
 

ระบบคุณภาพ 
ระบบคุณภาพ หมายถึง  ระบบที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะ 

ระบบที่ส าคัญและน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไปในปัจจุบัน ได้แก่ 
 5 ส (5 S) หมายถึง กระบวนการพัฒนาองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีกิจกรรมส าคัญ 5 ประการ คือ สะสาง (seiri) สะดวก (seiton) สะอาด (seiso) 
สุขลักษณะ (seiketsu) และสุขนิสัย (shitsuke) 
 Quality Control Circle (QCC) หมายถึง กระบวนการที่เน้นการแก้ไขปัญหาในองค์กร โดย
กลุ่มพนักงานจ านวน 4 – 10 คนที่ร่วมกันศึกษา พิจารณาและหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพในองค์กร 
 Systematic Approach ได้แก่ CIPP ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพองค์กรด้วยการใช้องค์ประกอบ
และดัชนีจากบริบท (context) ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
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(output) หรือoutcome หรือ IPO มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ตัวป้อน (input) กระบวนการ 
(process) ผลผลิต (output) 
 Quality Assurance (QA) หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา เรียก
ทั่วไปว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เน้นการก าหนดนโยบายคุณภาพ การก าหนดมาตรฐานและดัชนี
ตัวบ่งชี้คุณภาพ การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนและระดับในองค์กร และการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นความเป็นอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ 
 International Organization for Standardization (ISO) หมายถึง  องค์กรสากลว่าด้วย
มาตรฐานระหว่างประเทศ  ซึ่งใช้ตัวย่อท่ีเรารู้จักกันดีว่า ISO วัตถุประสงค์ขององค์กรจึงท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การก าหนดหรือปรับมาตรฐานนานาชาติเกือบทุกประเภท  (ยกเว้นมาตรฐานทางงานไฟฟ้าซึ่งเป็นหน้าที่
ของ IEC) ทั้งนี้เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกสามารถใช้มาตรฐานเดียวกันเรียกว่า  มาตรฐานสากล  
 Accreditation หมายถึง การรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่เน้นทั้งการสถาบันและ
สาขาวิชา ด้วยการก าหนดดัชนี้ชี้วัดจากหน่วยงานหรือองค์กรอิสระจากภายนอก เพ่ือวัดคุณภาพของ
สถาบันที่เสนอขอรับรองโดยสมัครใจ 
 Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) หมายถึง รางวัลระดับนานาชาติที่
ให้แก่องค์กรที่เสนอขอรับหรือแข่งขันด้านคุณภาพ 
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น  สมศ.ด าเนินประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในระดับสถาบัน  และระดับกลุ่มสาขาวิชา  โดยพยายามใช้ประโยชน์จาก
การประกันคุณภาพภายในให้ได้มากที่สุด 
 1. ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพและก ากับการด าเนินการให้มีการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา และประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของสถาบันศึกษา 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรับกาประเมินคุณภาพภายนอก 
 ทั้งนี้การด าเนินงานดังกล่าวมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีองค์กรหลักในก ากับที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา คือ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ก ากับดูแลสภาสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ ากว่าปริญญา  กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  และกระทรวงอ่ืน ๆ ที่มีสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางภายใต้สังกัด  หน่วยงานต้น
สังกัดมีบทบาทหน้าที่ดังนี้  

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 
2. ก าหนดหลักการและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน 
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3. สนับสนุน  ส่งเสริม  ด าเนินการการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือเตรียมพร้อมกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

4. กรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้มาตรฐาน   หน่วยงานต้นสังกัดจะ
เป็นผู้ก ากับดูแลด าเนินการให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

สถาบันอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ดังนี้ 
 1. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน  (ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือกลุ่มวิชา  คณะวิชา  
และสถาบันโดยรวม) 
 2. ด าเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดได้พัฒนาขึ้น 
 3. จัดท ารายงานประจ าปีซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 4. ให้ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน  และเตรียมความพร้อมอ่ืน ๆ เพ่ือ
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก 
 5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และ สกอ. 
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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  เพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการท้องถิ่นทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน   สถาบันได้ตระหนักถึงภารกิจดังกล่าว จึง
พยายามที่จะจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของท้องถิ่นและสังคม
ส่วนรวม    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงจัดด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ขึ้นเพ่ือที่จะส่งเสริมให้สถาบันและบุคลากรทุกระดับ ทุกคนตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องประกัน 
คุณภาพการศึกษาไว้อย่างถาวรเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของท้องถิ่นและสังคม 

ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  สถาบันได้เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในสถาบัน  เพ่ือให้สามารถใช้เป็นเครื่ องมือในการพัฒนาระบบคุณภาพและการ
บริการ  การจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย  ปรัชญา  พันธกิจของสถาบันที่ได้ก าหนดไว้
โดยยึดหลักการของความเป็นอิสระทางด้านบริหารและมีเสรีภาพทางวิชาการ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้คุณภาพโดยรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกลไกที่จะช่วยเสริมและ
สนับสนุนให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
 2. เพ่ือให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

 เร่งรัดให้หลักสูตร/ภาควิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์  มีระบบการส่งเสริมคุณภาพ  
การควบคุมคุณภาพ โดยเน้นการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีความเป็นสากล มีความ
พร้อมส าหรับการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกและเร่งรัดพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรการ 
 1.   ส่งเสริมความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและความจ าเป็น
ในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสนับสนุนให้คณะ/หลักสูตรและส่วนงานต่างๆ ด าเนินการ 
 2. ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร/คณะ รวมทั้งองค์ประกอบ
คุณภาพ (Quality Framework) ที่จ าเป็นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 3. ก าหนดให้มีองค์กรที่ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบันและระดับหน่วยงาน 
 4. พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพและองค์ประกอบคุณภาพให้สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้อย่าง
เหมาะสม 
 5. จัดให้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในเป็นระยะ 
 6. เตรียมการเพ่ือรับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้  
 

โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หน้าที่ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 

 คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายและ                     
แนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 2. บริหารจัดการการด าเนินงานประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส านักงานประกัน
คุณภาพ 
 3. จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ  แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ และงบประมาณ
ประจ าปี  ก ากับดูแลการด าเนินการตามแผน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส านัก 
 4. เสนอมหาวิทยาลัยออกระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                             
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 5. อ านวยการ ให้ค าปรึกษา ติดตาม นิเทศ แก้ปัญหา และประสานการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานทั่วไป 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร ์

งานกิจการนักศึกษา 

ภาควิชาสังคมศาสตร ์

งานจัดการศึกษา 

ภาควิชามนุษยศาสตร ์
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 6. เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ หรือคณะท างานประกันคุณภาพ 
เป็นเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะกิจตามความเหมาะสม 
 
องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
โครงสร้างของระบบ  3 ระบบ และระบบการพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ 

 1.1 ระบบควบคุมคุณภาพ  (Quality  Control)  เป็นระบบและกลไกที่ควบคุมคุณภาพ
ของปัจจัยการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาขึ้นเพ่ือประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  มีการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ  ที่จะส่งผลต่อคุณภาพโดยการ
จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน, ดัชนีและเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จขององค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการศึกษาของ
ปัจจัยหรือตัวป้อน (Input)  กระบวนการ (Process)  และผลผลิต  (Output)  ทางการศึกษา  ระบบ
คุณภาพดังกล่าวเน้นที่การจัดระบบดูแลตนเอง (Self - regulating  system)  ในระดับบุคคล หลักสูตร/ 
คณะและสถาบัน 
  1.2 ระบบตรวจสอบคุณภาพ  (Quality  Audit)  หมายถึง  การตรวจสอบในระดับ
สถาบันทั้งการตรวจสอบด้วยตนเองและการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งเน้นที่การตรวจสอบ
การด าเนินงานของระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพท่ีสถาบันจัดขึ้นโดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดทั้งด้วยตนเองและเพ่ือนร่วมงาน  โดยมีวิธีการคือการตรวจสอบ   
หลักฐานหรือรายงานและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  อาจารย์ปฏิบัติงาน  และนักศึกษา 

1.3 ระบบการประเมินคุณภาพ  (Quality  Assessment)  หมายถึง  การประเมินค่า
ระดับ     คุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน  เช่น  คุณภาพการจัดการศึกษา  คุณภาพของ
งานวิจัย  คุณภาพของงานสอนเป็นต้น  โดยมีจุดเน้นที่หลักสูตร  การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง  
(Self  study)   การประเมินจากกัลยาณมิตรทางวิชาการจากภายนอก (External  peer  review)  และ
ตัวชี้วัดพฤติกรรม  (Performance  indicators) 

1.4 ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA 
 PDCA เป็นระบบพัฒนาคุณภาพงาน เป็นวงจรพัฒนาพ้ืนฐานหลักของการพัฒนา

คุณภาพทั้งระบบ (Total Qaulity Management: TQM) ผู้ที่คิดค้นกระบวนการหรือวงจรพัฒนา
คุณภาพ PDCA คือ Shewhart นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน แต่ Deming ได้น าไปเผยแพร่ที่ประเทศ
ญี่ปุ่นจนประสบผลส าเร็จ จนผลักดันให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอ านาจของโลก คนทั่วไปจึงรู้จักวงจร 
PDCA จากการเผยแพร่ของ Deming จึงเรียกว่า “วงจร Deming" วงจร PDCA ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

 PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ๔ ขั้นตอน คือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง   
การด าเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนไป เรื่อย ๆ ย่อมส่งผลให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนโดยตลอด 

วงจร PDCA  นี้ได้พัฒนาขึ้นโดย  ดร.ชิวฮาร์ท  ต่อมา  ดร.เดมม่ิง  ได้น ามาเผยแพร่จนเป็น    
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจร  PDCA  ดังภาพที่  3.2  และมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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                                                                  ร่วมกันวางแผน 
                               

                                                                       P              การพัฒนาคุณภาพ 
                     PLAN                            

  ร่วมกันปรับปรุง       A          D             ร่วมกันปฏิบัติ 
                                        ACT                                                            DO          
            CHECK                             

       การประเมินคุณภาพ               C         การตรวจติดตามคุณภาพ         
 

                                                                    ร่วมกันตรวจ 
 

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

Plan (วางแผน) หมายความรวมถึงการก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน    
วิธีการและขั้นตอนที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายในการวางแผนจะต้องท าความเข้าใจกับ
เป้าหมาย  วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  เป้าหมายที่ก าหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
องค์กรเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  การวางแผนในบางด้านอาจ
จ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานหรือเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ  ไปพร้อมกันด้วยข้อก าหนดที่
เป็นมาตรฐานนี้จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  เพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ว่า  
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแผนหรือไม่ 
 DO  (ปฏิบัติ)  หมายถึง การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใด ๆ 
จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ  ของสภาพงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนในกรณีที่เป็นงานประจ าที่
เคยปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้  ศึกษา  ค้นคว้าด้วยตนเอง  แต่ถ้าเป็นงานใหม่หรืองาน
ใหญ่ที่ต้องใช้บุคลากรจ านวนมาก  อาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรมก่อนที่จะปฏิบัติจริงการปฏิบัติจะต้อง
ด าเนินการไปตามแผน  วิธีการ  และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้  และจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วย  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

Check   (ตรวจสอบ)   เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนหรือไม่มี
ปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่  ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ  เนื่องจากในการด าเนินงานใด ๆ  
มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ   ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน  การติดตามการตรวจสอบและการประเมินปัญหาจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงานเพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
คุณภาพของการด าเนินงานต่อไปในการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงาน  จะต้องตรวจสอบด้วย
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ว่าการปฏิบัตินั้น เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของงาน 

Act (การปรับปรุง) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท าการตรวจสอบ
แล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่ แท้จริงของปัญหา 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานที่
ต่างจากเดิมเมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุง   จะช่วยให้การ
วางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้ด้วย 
               การบริหารงานในระดับต่าง ๆ  ทุกระดับตั้งแต่เล็กสุดคือการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคคล
คนหนึ่ง  จนถึงโครงการในระดับใหญ่ที่ต้องใช้ก าลังคนและเงินงบประมาณจ านวนมาก ย่อมมีกิจกรรม   
PDCA  เกิดขึ้นเสมอ โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่ครบวงจรบ้าง ไม่ครบวงจรบ้าง แตกต่างกัน            
ตามลักษณะงานและและสภาพแวดล้อมในการท างาน ในแต่ละองค์กรจะมีวงจร  PDCA อยู่หลายวง  วง
ใหญ่สุด คือ  วงที่มีวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นแผนงาน (P)  แผนงานวงใหญ่สุดนี้อาจ
ครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องกันหลายปีจึงจะบรรลุผล  และในการที่จะผลักดันให้วิสัยทัศน์และ              
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปรากฏเป็นจริงได้จะต้องปฏิบัติ (P)  โดยน าแผนยุทธศาสตร์มาก าหนดเป็น
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร แผนการปฏิบัติงานประจ าปีจะก่อให้เกิด
วงจร  PDCA  ของหน่วยงานขึ้นใหม่  หากหน่วยงานมีขนาดใหญ่  มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก    
จะต้องแบ่งกระจายความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้เกิดวงจร PDCA เพ่ิมขึ้นอีกหลายๆ วง
โดยมีความเชื่อมโยงและซ้อนกันอยู่  การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหมดจะรวมกันเป็น (D)  ขององค์กร
นั้น  ซึ่งองค์กรจะต้องท าการติดตามตรวจสอบ (C) และแก้ไขปรับปรุงจุดที่เป็นปัญหาหรืออาจต้องปรับ
แผนใหม่ในแต่ละปี (A) เพ่ือให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้นปรากฏเป็นจริงและท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ มีคุณภาพ 
  
การจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบ และประเมินการ 
ด าเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้สถาบันได้ทราบ 
สถานภาพที่แท้จริง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมิน
จ าเป็นต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
 ทั้งนี้ สถาบันต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายในให้เสร็จก่อนสิ้นปีการศึกษาที่
จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้  
 1.  เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัด การศึกษา
ได้ทันในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม (กรณีที่เป็น สถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ)  
 2.  เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าปีส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน  120 วัน นับจากวันสิ้นปี
การศึกษาของแต่ละสถาบัน  
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 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาได้ประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น จึงควรมีแนวทางการจัด 
กระบวนการประเมินคุณภาพดังปรากฏในตารางที่ 5.1 ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอน 
ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การ 
ประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

P  =  กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผล
การประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย   กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุก
หน่วยงานในสถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปีการศึกษา เพราะต้อง
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

 D  =  กิจกรรมข้อที่ 2 ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปี 
    การศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือน 
    พฤษภาคม ปีถัดไป)  

 C  =  กิจกรรมข้อที่ 3 – 8 ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปีการศึกษา
ถัดไป  

A  =  กิจกรรมข้อที่ 9 วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย 
 คณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน   (รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้ง
งบประมาณปีถัดไปหรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรือ
งบประมาณพิเศษก็ได้  

 

 ส าหรับกิจกรรมข้อที่ 10 ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้อง 
ด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ  และเพ่ือประโยชน์ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยะ
ประเทศและมีความเป็นสากล  
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ปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) ปีงบประมาณถัดไป 

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.) 

พ.ค.-มิ.ย. 

ตารางท่ี 2.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
 

เปรียบเทียบปงีบประมาณกบัปีการศึกษา 
ต.ค.-
พ.ค. 

มิ.ย.  
เปิดเทอม 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 
 

      
 

       
 

    

 

กิจกรรมด าเนินการ 
ต.ค.-
พ.ค. 

มิ.ย.  
เปิดเทอม 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.   เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษาโดยประกาศตัวบ่งชี้
ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่และแจก
คู่ มื อการจั ดท า  SAR (กรณีที่ มี กา ร
เปลี่ ยนแปลงตั วบ่ งชี้   วิ ธี การและ
ก า หน ด ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
ประจ าปี) 

                 

2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตาม             
ตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE 
QA Online (มีทีมงานให้ค าปรึกษากับ
บุคลากร และหรือหน่วยงาน และหรือ
ภาควิชาในการเก็บข้อมูลพร้อมทั้ ง
พิจารณาปรับปรุงการด าเนินการตาม
ความเหมาะสม) 
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กิจกรรมด าเนินการ 
ต.ค.-
พ.ค. 

มิ.ย.  
เปิดเทอม 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.   เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าจัดท า 
SAR และเตรียมการประเมินระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
แต่งตั้งกรรมการประเมินระดับภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

                 

4. ประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 

                 

5. คณะน าผลการประเมินระดับภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่ามาจัดท า SAR 
บนระบบ CHE QA Online และ
เตรียมการประเมินระดับคณะวิชาหรือ
หน่ ว ย ง าน เที ยบ เท่ า  และแต่ ง ตั้ ง
กรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 

                 

6. ประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าบนระบบ CHE QA Online 

                 

7. สถาบนัน าผลการประเมินระดบัคณะ
วิชาหรือหน่วยงานเทียบเทา่มาจัดท า 
SAR บนระบบ CHE QA Online และ
เตรียมการประเมินระดับสถาบนัและ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับ
สถาบนั 
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กิจกรรมด าเนินการ 
ต.ค.-
พ.ค. 

มิ.ย.  
เปิดเทอม 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE 
QA Online และน าผลการประเมิน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผน
พัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 

                 

9. ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพใน 
(รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) 
มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน หรือ
ปรับแผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติ การ
ประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปี
ถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและ
เสนอใช้งบประมาณกลางปี  

                 

10. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบด้วย 
SAR และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะหรือหน่วยงาน
เที ยบเท่ าและระดับสถาบัน )  ให้
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online 
และหน่วยงานต้นสังกัด (ภายใน 120 
วันนับจากสิ้นปีการศึกษา) 

                 



    
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ปีการศึกษา  2553 30 

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

 1. การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน  
 1.1 การเตรียมรายงานประจ าปี หรือ รายงานการประเมินตนเอง  
  ก. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
  ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลาง เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (common 
data set) และเอกสารอ้างอิงการประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผย
ต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 
  ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  
   1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับ
ที่น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงาน
การประเมินตนเอง  
   2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท าได้ในสอง แนวทาง คือ จัด
เอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด
หน่วยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ เอกสารมารวมไว้ที่
เดียวกันในห้องท างานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การน าเสนอ
เอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้ รวดเร็วและดูความ
เชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว  
   ปัจจุบันเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่ เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและ
องค์ประกอบคุณภาพสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท าให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของ
คณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน  
 1.2 การเตรียมบุคลากร  
  ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบันควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้  
   1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ อาทิการ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร  
   2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์ โดย
ยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง  
 3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือ สร้างความกระจ่างในการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร  
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 4) เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจ าของทุกคน
ที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง  
 ข. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมีบุคลากร  จ านวน 
1-3 คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้
ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้  
  1) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด  
  2) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบัน เพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อผู้
ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมที่
ตนเองไม่สามารถตอบได ้ 
  3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูล
อย่างครบถ้วน  
  4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายใน และภายนอกสถาบันว่า
จะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินก าหนด  
  5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถประสานงาน
แก้ไขได้ทันท ี 
 1.3 การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน  
   ก. ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน  
    1) จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสาร จ านวนมากโดยเป็น
ห้องท่ีปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ  
    2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องเขียนในห้องท างานและ อุปกรณ์เสริม
อ่ืนๆ ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ  
    3) จัดเตรียมโทรศัพท์ พร้อมหมายเลขที่จ าเป็นไว้ในห้องท างาน หรือบริเวณ
ใกล้เคียง  
    4) ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหาร กลางวัน ตลอดจน
บริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  
    5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการ พิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
   ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควร จัดไว้เป็นการ
เฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน  
 1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
   ก. มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทราบ ทั้งนี ้แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้  
    1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
     - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า  
    - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่าง
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ยิ่งต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้  ส่วนผู้ประเมินจากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าต้องผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้ โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.  
   - ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจาก ภายนอกภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.  
 2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
     - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า  
   - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่ง
สามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.  
    - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกสถาบัน   
ก็ได้ ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในสถาบันต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้น
บัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  
  3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน  
   - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน  
   - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50  ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
ของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.  
   - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.   
 ข. สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการ
ประเมินฯ จะต้องท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
ระดับสถาบัน ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจัดส่ง username และ password และคู่มือ
การใช้ระบบ ให้คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดับ ทราบ เพ่ือเข้าไปศึกษารายงานการ
ประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ท าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สถาบัน มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจ าตัว (ID code) ให้ด้วย เพ่ือให้ประธานฯ ท าหน้าที่
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐาน (common data set) และผลการประเมินก่อนส่ง
รายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ นอกจากนั้นให้สถาบันแจ้งรายชื่อ
ผู้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบัน คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ 
รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address ส าหรับติดต่อ  



    
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ปีการศึกษา  2553 33 

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

   ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือร่วม
เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูลที่
คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่างๆ เป็นต้น  
 2. การด าเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ  
  1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม  
  2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน า
เยี่ยมชม หรือตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  
  3) จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพ่ือประสานงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน
ตลอดจนอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  
  4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงาน
ส่วนหนึ่งอยู่อ านวยความสะดวก  
  5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ 
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็น เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
 3. การด าเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ  
  1) ผู้บริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ  เพ่ือวางแผน
พัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในการ
แก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ก าหนดเวลาเริ่มต้น
จนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  
  2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบัน              
ชื่นชมผลส าเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักว่าผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  
  3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป  
 
ความจ าเป็นที่ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ท าให้จ าเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของไทย  คือ 
 1. ประเทศไทยยังไม่เคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบชัดเจนและบ่งชี้ได้ว่า
การ  จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างมีคุณภาพ 
 2. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  และบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศโดยส่วนรวมในระยะยาว 
 3. มีการแข่งขันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษา    และคุณภาพของบัณฑิตในวงการ
อุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศข้ึน 
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 4. สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากล  เพ่ือให้ได้รับ
การยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น 
 5. สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความม่ันใจให้กับสังคมว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ 
 6. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
 7. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปร่งใส  (Transparence)  และความรับผิดชอบซึ่ง
ตรวจสอบได้ (Accountability)   
 
บทบาทของบุคลากรในการท าให้ผลผลิตของสถาบันมีคุณภาพ 
 

 คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขึ้นอยู่กับการรับรู้ตระหนักถึงความส าคัญและ
เห็นว่ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาคือส่วนหนึ่งของภารกิจที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานและบุคลากรแต่ละคนก็คือส่วน
หนึ่งของสถาบัน 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน มีดังนี้ 

1. คณะกรรมการสภาประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2. อธิการบดี/รองอธิการบดี 
3. คณบดี/รองคณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
4. ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการหลักสูตร/หัวหน้าหน่วยงาน 
5. อาจารย์ 
6. บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

1.  คณะกรรมการสภาประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 สภาประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นองค์กรบริหารปกครองสูงสุดของสถาบัน  การมุ่ง

คุณภาพของ “ผลผลิต 6 อย่าง” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ ภารกิจหลักที่สภาฯ ควรให้ความส าคัญ
สูงสุด โดย 

1.1 ให้พันธสัญญา (Commitment)  เรื่องคุณภาพของผลผลิต 6 อย่าง ตามพันธกิจ 
1.2 ให้การสนับสนุนนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
1.3 อนุมัติจัดตั้งหน่วยงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
1.4 ให้ความเห็นชอบกับแผนพัฒนาคุณภาพคนทุกกลุ่ม  คือ  กรรมการสภาประจ าสถาบัน  

อธิการบดี  และรองอธิการบดี  คณบดี/รองคณบดี  ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/ประธานหลักสูตร/
หน่วยงาน  อาจารย์  และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเรื่อง 
“คุณภาพ”  ที่ตรงกัน 

1.5 อ่านรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน และก ากับติดตามผลการประกัน
คุณภาพ 
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2. อธิการบดี 
 อธิการบดี  คือ  ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  ท าหน้าที่  “ผู้จัดการ” สถาบัน บทบาทของ

อธิการบดีในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา คือ 
 1.1 ให้พันธสัญญา  (Commitment)  เรื่องคุณภาพผลผลิตตามพันธกิจอย่างจริงจังและ

จริงใจ ซึ่งได้แก่ 
  1.1.1 การลงทุนเรื่องหน่วยประกันคุณภาพ ผู้ด าเนินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

(QA Officer) และค่าใช้จ่าย 
  1.1.2 การจัดท าแผนคุณภาพเพ่ือพัฒนา  “คน”  3  กลุ่มคือ  (ก)  อธิการบดี/รอง

อธิการบดี (ข)  คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก  (ค)  อาจารย์  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนพิเศษ 
  1.1.3 การด าเนินงานตามแผน 
 1.2 ให้เวลากับเรื่องคุณภาพโดยการเข้าร่วมสัมมนา ประชุม 
 1.3 ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน คณะ/ศูนย์/ส านัก/หลักสูตร ในเรื่องคน เงิน ครุภัณฑ์  วัสดุ  

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
 1.4 อ่านรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกหน่วยงานย่อย 
 1.5 เป็นทีมผู้ตรวจสอบ / ประเมินภายใน ไปเยี่ยมเยียนคณะ/ศูนย์/ส านักเพ่ือให้ความ

ช่วยเหลือสนับสนุน 
 1.6 เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน เพ่ือเสนอสภาประจ า

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 3. คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 

 คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก มีหน้าที่เป็นผู้จัดการหน่วยงานเพ่ือให้เกิดคุณภาพ บทบาท
ของคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ / ส านัก ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา คือ 

 3.1 ให้พันธสัญญา (Commitment) เรื่องคุณภาพผลผลิตตามพันธกิจอย่างจริงจังและจริงใจ 
ซึ่งได้แก่ 

 3.1.1 การจัดท าคู่มือภาระงาน (Job description) และภารกิจรายบุคคล/งาน/ 
ต าแหน่ง 

  3.1.2 ลงทุนเรื่องหน่วยประกันคุณภาพ ผู้ด าเนินการงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
(QA Officer) และค่าใช้จ่าย 

 3.1.3 การจัดท าแผนคุณภาพเพ่ือพัฒนา “คน” 3 กลุ่มคือ (ก) คณบดี/ผู้อ านวยการ
ศูนย/์ส านัก (ข) อาจารย์ (ค) บุคลากรฝ่ายสนับสนุนพิเศษ 

 3.1.4 การด าเนินงานตามแผน 
 3.2 อ่านรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกหลักสูตร/หน่วยงาน 
 3.3 เป็นทีมผู้ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน ไปเยี่ยมเยียนหลักสูตร/หน่วยงานเพ่ือให้

ความช่วยเหลือสนับสนุน 
 3.4 ประชุมทุกคนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเรื่องคุณภาพของผลผลิต 
 3.5 เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ/ศูนย/์ส านัก เพ่ือเสนออธิการบดี 
 3.6 เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
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  4. ประธานหลักสูตร / หัวหน้าหน่วยงาน 
  ประธานหลักสูตร / หัวหน้าหน่วยงาน  มีหน้าที่เป็น  “ผู้จัดการ”  หลักสูตร/ หน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดคุณภาพแก่ผลผลิตตามพันธกิจ  คือ 
  4.1 ให้พันธสัญญา (Commitment)  เรื่องคุณภาพผลผลิตตามพันธกิจอย่างจริงจังและจริงใจ
ติดตามให้ทุกคนในหลักสูตร/หน่วยงาน  ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรายบุคคลและรวบรวมข้อมูล
ระดับโปรแกรมเพ่ือสรุป 
  4.2 ประชุมทุกคนในหลักสูตร/หน่วยงาน เสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
หลักสูตร / หน่วยงาน เพ่ือให้ทุกคนรับทราบช่วยกันแก้ไขจุดอ่อน/เสริมจุดแข็ง  โดยจัดประชุมเรื่องนี้  ทุกเดือน 
  4.3 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร/หน่วยงานและเสนอคณะ 
  4.4 เตรียมรับการตรวจสอบ/ประเมินภายในจากทีมคณบดี/บุคคลภายนอก 

5. อาจารย ์   อาจารย์มีหน้าที่ 
5.1 สอนให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
5.2 ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีปริมาณตามที่ก าหนด 
5.3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามท่ีก าหนด  และตรงกับสาขาวิชา/วิชาที่สอนและอ่ืนๆ 
5.4 ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงามให้แก่ศิษย์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์  

อาจารย์มีบทบาทในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 5.4.1 ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานแก่หลักสูตร/คณะ ทุกภาคการศึกษาเพ่ือจัดท าฐานข้อมูล

ที่ทันสมัย  ข้อมูลดังกล่าว  คือ 
   1) จ านวนคาบที่สอนต่อภาคการศึกษา โดยให้ข้อมูลปลายปีการศึกษา 
   2) จ านวนงานวิจัย  บทความ  ต ารา  โดยให้ข้อมูลปลายปีการศึกษา 
  3) จ านวนครั้ง  และสถานที่ที่ไปให้บริการทางวิชาการ  โดยให้ข้อมูลปลายปี

การศึกษา 
5.4.2 เข้าประชุมหลักสูตร/คณะ  เพ่ือรับทราบการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องและ

ทิศทางท่ีจะด าเนินงานต่อไป 
5.4.3 อ่านรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโปรแกรม  เพ่ือช่วยกันแก้ไขจุดอ่อน/

เสริมจุดแข็ง 
5.4.4  ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะ/โปรแกรม/หน่วยงาน 
 6. บุคลกรฝ่ายสนับสนุนการเรียนสอน 
  บุคคลกรฝ่ายสนับสนุนการเรียนสอนในหน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา  คือ 
  6.1 ท างานหลักและรองอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน (Standard  Procedure)  
และผู้รับบริการพึงพอใจ 
  6.2 ช่วยบริการทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานหลัก และงานรองของตน 
  6.3 ช่วยสถาบัน คณะ หลักสูตร  ในการท างานเกี่ยวกับงานหลัก และงานรองของตน 
  6.4 ให้บริการอย่างเต็มใจ และมุ่งความพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ  บุคลากรฝ่าย
สนับสนุนการเรียนการสอนมีบทบาทหน้าที่ในการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี ้
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  1) ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดในค าบรรยาย (Job  description)  ทุก
ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา  เพื่อจัดท าฐานข้อมูลที่ทันสมัย  ข้อมูลดังกล่าวคือ 
   1.1) จ านวนชิ้นงานที่ท าเสร็จ ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้โดยให้ข้อมูลทุกภาค
การศึกษา 
   1.2) วิธีปฏิบัติงานที่ครบวงจร ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือให้ เกิดการ
ปฏิบัติงานที่เร็วและสะดวก 
   1.3) เข้าประชุมภายในหน่วยงานที่สังกัดเพ่ือรับทราบข้อมูลและช่วยกัน
ปรับปรุงจุดอ่อน / จุดแข็ง 

2) อ่านรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน เพ่ือช่วยกันแก้ไข
ปรับปรุงจุดอ่อน / เสริมจุดแข็ง 

3) ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของตน ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ / 
หน่วยงาน 
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

                     โครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 

    ระบบการควบคุมคุณภาพ           ระบบตรวจสอบคุณภาพ    ระบบประเมินคุณภาพ 
       (Quality Control)              (Quality Audit)    (Quality Assessment) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    พัฒนาการควบคุมการปฏิบตัิงาน
ให้เกิดคุณภาพโดยการก าหนด
นโยบายเกณฑ์ /มาตรฐาน ตัวช้ีวดั
ของ 

- ตัวป้อน 
  -  กระบวนการ 
  -  ผลผลติ 

พัฒนาระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยตนเองและรายงาน
การด าเนินตามเกณฑ์ /   
องค์ประกอบตัวบ่งช้ีโดย 
    - จัดกระบวนการตรวจสอบ    

ภายในสถาบันเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติตาม / มาตรฐาน     
ตัวบ่งช้ี 

    -  การตรวจสอบการปฏบิัติ   
จากภายนอก 

   -  ตรวจสอบหลักฐานหรือ  
รายงาน 

พัฒนาระบบการประเมินผล
ภายใน / ภายนอกสถาบันและ
สนับสนุนส่งเสริมให้พัฒนาการจัด
การศึกษาของสถาบันโดย 
    -  การประเมินภายใน 
    -  จัดท ากรอบการประเมิน 
    -  เครื่องมือการประเมิน 
       น าผลการประเมินมา 
       พิจารณาสนับสนุน   
       ส่งเสริมให้มีการพัฒนา  
       สถาบันอย่างต่อเนื่อง 
    -  การประเมินภายนอกโดย 
       น าผลการประเมินมา 
       สนับสนุนส่งเสรมิให้มีการ 
       ปรับปรุงพัฒนาอย่าง 
       ต่อเนื่อง 
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ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ 
- ประกาศนโยบายประกันคุณภาพ - การรายงานผลการประเมินตนเอง             การประเมิน Input  
- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัต ิ    ตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ             - การทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ 
  9 องค์ประกอบ      และวัตถุประสงค์ของสถาบัน              - ประเมินคุณภาพอาคาร สื่อ อุปกรณ์ 
- จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ  - กฎระเบียบเพือ่การปฏิบัติก ากับและ                และแหล่งวิทยบริการ 
   ระดับสถาบัน ศูนย์ / ส านัก     ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ             - ประเมินการใช้หลักสูตร 
   /ระดับคณะ   การตรวจสอบ Input               การประเมิน Process 
- ก ากับการด าเนินงานเป็นไปตาม  - รายงานการคัดเลือกนักศึกษา              - ประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ /  
  กลไกที่ก าหนด   - รายงานการใช้หลักสูตร                 บุคลากร / เจ้าหน้าที่ตามเกณฑ์ 
การควบคุม Input   - รายงานผลการคัดเลือกอาจารย ์              - ประเมินคุณภาพของอาจารย์  เช่น  
- เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา  - รายงานผลการใช้งบประมาณ                 การสอน การวจิัย การบริการวิชาการ 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักและการเสนอ การตรวจสอบ Process              - ประเมินการพัฒนาอาจารย์ 
   ขออนุมัต ิ   - รายงานการสอนโดยอาจารย์              - ประเมินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
- เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย ์  - รายงานภาระงานของอาจารยโ์ดยคณะ             - ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ 
- เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  - รายงานกิจกรรมการเรียนการสอน             - ประเมินผลการบริหารงบประมาณ 
- เกณฑ์มาตรฐานส านักวิทยบริการ - รายงานการใช้อาคาร สื่อ อุปกรณ์             การประเมิน Output 
- เกณฑ์มาตรฐาน สื่อ อุปกรณ์  - รายงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดย             - ประเมินคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต 
- ทุนการศึกษา ทุนวิจยั ทุนพัฒนา    นักศึกษาและอาจารย ์              - ประเมินผลอาจารย ์
   อาจารย ์   - รายงานสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน             การส่งเสรมิและปรับปรุงพัฒนา 
การควบคุม  Process     ของนักศึกษา                    ใช้ผลประเมินเพื่อสนับสนุน 
- เกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตร  - รายงานการลงทุนทางการศึกษา เช่น               ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง เช่น 
- เกณฑ์ภาระงานสอนของอาจารย ์    ค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาและค่าใช้จ่าย                - จัดระบบการพัฒนาอาจารย์ และ 
- เกณฑ์การเรียนของนักศึกษา     อื่นๆ                      บุคลากร 
- ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา  - การติดตามวัดผลรายวิชาของอาจารย์                - ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์เข้ารว่ม 
- เกณฑ์การประเมินผลการเรียน  - การรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา                  ประชุมสัมมนา เพิ่มพูนความรู ้
- เกณฑ์การจัดท าข้อสอบและส่งผล การตรวจสอบ Output                 - ให้ทุนท าวิจยั เขียนเอกสาร ต าราผลิต 
   การประเมิน   - รายงานการติดตามบัณฑิตจาก                    สื่อ  อปุกรณ์ 
- เกณฑ์การจัดท าและควบคุมแนว    นักศึกษา                                - สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
   การสอน   - รายงานการติดตามบัณฑิตจากอาจารย์                  ในการสอนและค้นคว้า 
- เกณฑ์การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา - รายงานการติดตามบัณฑิตจากนายจา้ง                - จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
การควบคุม  Output 
- เกณฑ์กิจกรรมนักศึกษาก่อนจบ 
- กิจกรรม / โครงการพัฒนาคุณธรรม 
  จริยธรรมและบุคลิกภาพ 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
- การสอบ Exit  Exam 
 
 
 
 
 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

   การควบคุม  การตรวจสอบ   การประเมิน 
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การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  
  การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 

 1.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  หมายถึง การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเอง  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏถือว่าการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องด าเนินการวางระบบการ
ประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยระบบควบคุม ระบบตรวจสอบและระบบประเมินคุณภาพทั้งในระดับ
สถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตรและมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้แน่ใจว่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏได้ด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือผลิตบัณฑิตวิจัย  บริการวิชาการสู่สังคม  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบด้วย 
1. ระบบควบคุมคุณภาพ 
2. ระบบตรวจสอบคุณภาพ 
3. ระบบประเมินคุณภาพ 

 

   ขั้นตอนการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 1.  เมื่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏประกาศนโยบายและแนวทางการด าเนินงานประกัน     

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  2539  แล้วนั้น  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏแจ้งให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทราบและจัดการประชุมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  41  แห่งทั้งระดับผู้บริหารและคณาจารย์ 

 2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
2.1 พัฒนาระบบคุมคุณภาพโดยการประกาศนโยบายประกันคุณภาพการก าหนดเกณฑ์

มาตรฐานตัวชี้วัดการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา  และจัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน  ระดับคณะ   ระดับหลักสูตร 

2.2 จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณการศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานให้เกิดคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบและก าหนดระยะเวลาการจัดท ากิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
ระบุตัวชี้วัดคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบในระยะเวลาต่างๆ ที่ชัดเจน 

 3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานภายใน
สถาบันที่สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมายได้โดยก าหนดวิธีการตรวจสอบและวิธีประเมิน
คุณภาพโดยเลือกเอาตัวชี้วัดที่ส าคัญของการด าเนินงานแต่ละอย่างเพ่ือการตรวจสอบประเมิน
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานสะท้อนให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยในการด าเนินงานและการน าผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  และจัดท าคู่มือ
ประเมินภายในซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินภายในตั้งแต่การวางแผนการประเมิน  
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วิธีการเก็บข้อมูล  วิธีการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบต่างๆ  ที่สถาบัน
ก าหนด การวิเคราะห์ข้อมูล  การจัดท ารายงานผลการน าข้อมูลที่ได้รับไปช่วยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ
งานของตนเองในแต่ละหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

 4.   มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าหนดรูปแบบและผู้รับผิดชอบ การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของแต่ละหน่วยงาน (Self Assessment Report)  โดยจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  การประเมิน
ตนเอง  และจัดท ารายงานการประเมินตนเองให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเสนอต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันเพ่ือ  รายงานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกปีการศึกษา  เพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพร้อมรับการตรวจสอบประเมินจากภายนอกเพ่ือประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

 5.   มหาวิทยาลัยราชภัฏเตรียมความพร้อมที่จะขอการรับรองคุณภาพการศึกษา โดยจัด
เรียบเรียงรายงานการประเมินตนเองที่สมบูรณ์และกระชับประกอบด้วยข้อมูลด้านต่าง  ๆ  ของสถาบัน  
การวิเคราะห์สถานภาพ  ศักยภาพความสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของสถาบัน  โดยแสดงข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจุดเด่นของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
 
 2. การประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 
   การประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก  หมายถึง  การด าเนินงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (สมศ.) 
   ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น  สมศ. ด าเนินการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะและในภาพรวม  โดยพยายามใช้ประโยชน์จากการ
ประกันคุณภาพภายในให้มากท่ีสุด  ดังนี้ 

1. ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพและก ากับการด าเนินงานให้มีการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  มาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ผู้ส าเร็จการศึกษา  และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันศึกษา 

2. ส่งเสริม  สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน  ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเตรียม
ความพร้อม  ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรับการประเมินภายนอก 
 

ทั้งนี้การด าเนินงานดังกล่าวมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ท าหน้าที่ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ประเมินผลการจัดการศึกษา  ตามตัวบ่งชี้  เกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่ ง  
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด  โดยยึดตามกรอบ  พันธกิจและประเภทของสถาบันอุดมศึกษา      
ส่วนสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและด าเนินการตามภารกิจ ทั้งในด้านการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ  และให้ได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  และจัดท ารายงาน   
ประจ าปี 

ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง คณะกรรมการจะแต่งตั้ง              
ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองจาก สมศ. ให้ท าการประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ 
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ผู้ประเมินภายนอก   หมายถึง   บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ท าการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

หน่วยประเมินภายนอก   หมายถึง   บุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  หน่วยงานที่มี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนด  และได้รับการรับรองจาก  สมศ. 
 
บทบาทและหน้าที่ของผูป้ระเมินภายนอก 
 

1. ศึกษารายงานประจ าปีและรายงานประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือให้ค าแนะน าและชี้ประเด็น
ส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา   และขอข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีข้อมูล       
ไม่สมบูรณ ์

2. ก าหนดประเด็นและออกแบบประเมินให้สอดคล้องกับแผนทิศทางตามเอกลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งประเมินตามรูปแบบกัลยาณมิตรในการประเมิน 

3. ท าก าหนดการประเมินสถาบันอุดมศึกษา 
4. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินเพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงของสถาบันอุดมศึกษา  

เพ่ือสะท้อนให้เห็นจุดเด่น  จุดที่ควรปรับปรุง 
5. เขียนรายงานผลการประเมินเสนอต่อสถาบันอุดมศึกษา และ สมศ. 

 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

  กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นกระบวนการที่คณะผู้ประเมินภายนอก  
ด าเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยการรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถาบันอุดมศึกษา  ข้อมูลจากเอกสารรายงานต่างๆ  ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ
จริงจากการสังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียเพ่ือประเมินสถานศึกษานั้นๆ 
โดยมีจุดมุ่ งหมายส าคัญคื อ เ พ่ือให้สถาบัน อุดมศึกษามีการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตและผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
โดยรวมต่อไป 
 


