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บทที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ
ทั้ง 4 ประการดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบัน
มีปจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการปจจัยดังกลาว คือ
1.คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ
มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมากขึ้น
ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2.ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา
ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดนและการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต
อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3.สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนา
องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น
ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล
การพัฒนาภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ
คุณภาพชีวิตความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
4.สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information)
ที่เปนประโยชนตอผูม ีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5.สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (Participation)
มีความโปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6.พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7.คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระดับหนวยงาน
โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8.กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

~2~
เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมส
ถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
9.กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ดวยความจําเปนดังกลาว
สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1.เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กําหนดขึ้น
โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑ
และไดมาตรฐาน
2.เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets)
และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล
3.เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง
จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง
และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง
4.เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ทําใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่
กําหนด
5.เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของมีขอมูลพื้นฐาน
ที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน
โดยกําหนดรายละเอียด ไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งประกอบดวย“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”
เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัด
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และสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภา
พภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน
หนวยงานตนสังกัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ
และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย
“สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)” หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.”
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5
ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกระหวาง พ.ศ. 2544-2548
และรอบที่สองระหวาง พ.ศ. 2549-2553 และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
จะดําเนินการระหวาง พ.ศ. 2554-2558 ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ.
เปนการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แตหากสถาบันใด จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก
การประเมินจะครอบคลุมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพ
จะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาต
รฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้
1.เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสิน
การจับผิดหรือการใหคุณ – ใหโทษ
2.ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง
(Evidence – Based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)
3.มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม
4.สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ
5.มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ
โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบั
นและผูเรียน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา และแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ
และขาดประสิทธิภาพ
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โดยใชกลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ
ใหมีการสรางกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม
ซึ่งมีพื้นที่บริการ และจุดเนน ระดับการศึกษาที่ตางกัน
รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตามความหลากหลาย
ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถิ่น
การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน
ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบ
ที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจ ของตัวเอง
สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอการผลิต
พัฒนาและการทํางานของอาจารย
สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม
ลดการวางงานโดยที่สถาบันอุดมศึกษา ในกลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ
เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม
และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation)
ที่นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ
และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2551กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ
กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริง
ในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน
แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะ
นําไปสูค วามเขมแข็งของชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายถึง
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขั
บเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาค
สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค
เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายถึง
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา
ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย
หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง
หรือเนนทั้งสองดาน
รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ
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สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ง
สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
หมายถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก
สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทางความคิดของประเทศ
สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล
มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ
ดังนั้น
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการแบงกลุมสถาบันอุ
ดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว
การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5
ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล
ะสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ
และความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐาน
การอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน
เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปนก
รอบในการพัฒนา
โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย
และเปนมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจ และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม
2549ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง 3
ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐาน
คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2
แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู
แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของม
าตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึก
ษาของชาติ
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นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลว
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2551 เพื่อนําไปสูก ารพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค
และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข
สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง กลุม ง
สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา
โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอ
ยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่นๆ อาทิ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลหลักเกณฑการ
กําหนดชื่อปริญญา
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถ
าบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียม
กันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว
และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา
ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
และสัมพันธกับมาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอื่นๆ
รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
ทั้งนีค้ วามเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค
ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

หลักเกณฑกํากับมาตรฐาน
รวมถึงมาตรฐานสถาบันอุด
มศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร
ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสรางสังคมแหงการเรี
ยนรู/ สังคมแหงความรู

มาตรฐานดานการบริหา
รจัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานดานการสรางแล
ะพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู	
  

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพ

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ.2539
เพื่อเปนแนวทาง ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3
ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom)
ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy)

~8~
และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอ
บ ที่ตรวจสอบได (Accountability)
ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดระบุ
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)
ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาไดเสนอระบบการประกันคุณภาพกา
รศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543
ไดมีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ
สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําร
ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะวิ
ชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง
วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผล
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
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ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง
โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังค
งไว ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง ตอมาในป พ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 ประการ คือ 1)
วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2)
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา
โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย การประเมินคุณภาพ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้ง
ในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน สาระสําคัญของกฎกระทรวงฯ
สวนที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีดังนี้
1.1 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ระบุในกฎกระทรวงใหพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
1.ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
2.ผลการปฏิบตั ิงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่กําหนดไว
3.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอคุ
ณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้
1.ใหคณะวิชา
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการดานกา
รประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาที่พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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2.ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใชกํา
กับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย
และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3.ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4.ใหคณะวิชา
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ
ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ
2)
คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 4)
หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น 5) อุปกรณการศึกษา 6)
สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 7) การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา และ 8)
องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้ ใหแตละคณะวิชา
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร
โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภ
าพการศึกษาในระดับคณะวิชา
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง

1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่อง
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต
อสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน
โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
1.4 การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด
ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
2. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนาของ
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สถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานที่เริ่มตน จากการวางแผน
การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้
เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง
ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ
2.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน ที่เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ
มาตรฐานการอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐาน และหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ.กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน
ตัวบงชี้
เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองคประกอบคุณภาพ 9
ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ไดแก 1)
ปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4)
การวิจัย5) การบริการทางวิชาการแกสังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7)
การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ซึ่งตัวบงชี้ดังกลาวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
และหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับองคประกอบคุณภาพนั้นๆ ไดทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
เปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงา
นคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สมศ. ทั้งนี้
เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ
ผูที่มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
คือ คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ
การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบันระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโย
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งใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา
ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน
โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน
แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ
2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ
การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา
และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี
มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
และสงผลตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน
การปฏิบัติงานประจําการตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภาย
นอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545ระบุวา
“ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49
ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา
“ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบ
ริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
มีการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอดวยเหตุนี้ร
ะบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process)
และผลผลิตหรือผลลัพธ (Output/Outcome)
ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น
ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน
โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน	
  

การประเมินต
นเองของสถา
บัน	
  

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงาน	
  

ติดตามตรวจ

การตรวจเยี่ยม	
  

รายงานผล	
  

การติดตามผ
ล	
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แผนภาพที่ 1. 2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวา
เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลวจําเปนตองจัดทํารายงานประจําปทเี่
ปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
เพื่อนําเสนอสภาสถาบันหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน
การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ที่มีความลุมลึก
สะทอนภาพทีแ่ ทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ

