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⌦
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็น
การกำหนดให้ ม ี ร ะบบและกลไกในการควบคุ ม (Control)
ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assess) การดำเนินงานใน
แต่ละองค์ประกอบของคุณภาพ (Quality Factor) ตามตัวบ่งชี้ (Indicator) ทีก่ ำหนด เพือ่ เป็นหลักประกันแก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และ
สาธารณชนได้มั่นใจว่าคณะวิชา/สถาบันนั้น ๆ สามารถให้
ผลผลิตทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และพร้อมสำหรับการประเมิน
คุณภาพและรับรองมาตรฐานจากภายนอก สำหรับแนวทาง
ในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีดงั นี้
    เป็นการจัดให้มี
ระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบของคุณภาพ เพื่อกำกับ
การดำเนินงานของคณะวิชา/สถาบันให้ได้ผลตามตัวบ่งชี้
คุณภาพของแต่ละองค์ประกอบ กลไกการควบคุมคุณภาพ
ที ่ ส ำคั ญ คื อ หน่ ว ยงานและคณะกรรมการที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ อาจจะจัดตัง้ ในระดับสถาบัน
และระดับคณะวิชา/หน่วยงาน โดยให้มีบทบาทหน้าที่และ
ความสัมพันธ์กบั องค์กรอืน่ ภายในสถาบัน
 ⌦   เป็น
กระบวนการหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้
ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการประกัน

คุณภาพ และเพือ่ ให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการหาทาง
ปรับปรุงแก้ไข การตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีแนวทางคือ
คณะวิชา/สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเพื่อ
ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ว่าคณะวิชา/หน่วยงานมีระบบและ
กลไกกำกับการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนได้นำระบบและกลไก
ดังกล่าวไปดำเนินการและปรากฏผลการดำเนินการเป็นทีป่ ระจักษ์
พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
ให้ดยี ง่ิ ขึน้ ทัง้ นีก้ ารศึกษาวิเคราะห์จะใช้รายงานการศึกษาตนเอง
(Self Study Report : SSR) ของคณะวิชา/หน่วยงาน พร้อมทัง้
หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
ประกอบเข้าด้วยกัน
    เป็น
กระบวนการต่อเนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งนี้จะเน้น
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคณะวิชากับตัว
บ่งชีค้ ณ
ุ ภาพในทุกองค์ประกอบของคุณภาพว่า การดำเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดมากน้อย
เพียงใด โดยจัดเป็นระดับของการบรรลุเป้าหมาย
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Quality Assurance
Quality Control
Quality Audit
Quality Assessment

กำหนดองค์ประกอบของคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐานการควบคุม
กำหนดระบบการควบคุมภายใน
ดำเนินการใช้ระบบควบคุมภายใน
ติดตาม/ตรวจสอบ
บริหารระบบ
ตรวจสอบภายใน
รับการตรวจสอบ/ประเมินจากภายนอก

สร้างกลไกการตรวจสอบ/ควบคุมภายใน

  

⌦⌦
ศ.นพ.อดุลย์ วิรยิ เวชกุล กล่าวว่า การบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา เพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในนัน้
ควรต้องมีกลไกทีม่ ขี อบเขตครอบคลุมในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี้
1. กลไกเพื่อการสร้างมาตรฐาน และข้อกำหนดคุณภาพ
(Quality Standard and Guidelines) ของสถาบัน ทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ระบบห้องสมุดและสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ) ระบบการศึกษา รวมทั้งระบบ
การเรียนการสอน ระบบการประเมินผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาการ (เช่น การสอน วิทยานิพนธ์) เป็นต้น
2. กลไกสำหรับการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ (Quality
Assessment and Quality Audit) ตามมาตรฐานและข้อกำหนด
ในข้อหนึ่ง
อนึง่ เพือ่ ให้การประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพมีความ
สมบูรณ์ ยุติธรรม และเชื่อถือได้ กลไกนี้พึงมีข้อกำหนดให้
สามารถเอื้ออำนวยให้มีการประเมินและตรวจสอบจากบุคคล

  
 ⌫⌫   ⌫
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นดัชนี
บ่งชี้ตัวหนึ่งที่ สมศ. จะใช้ประเมินสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
การจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก็ให้
ถือว่าผูเ้ รียนมีความสำคัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษาจะต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ ดังนั้นเพื่อให้คณาจารย์ของสถาบันได้เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาตามหลักการนี้ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
จึงได้จดั การบรรยาย เรือ่ ง “การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็นสำคัญ” ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ระหว่างเวลา 13.3016.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม
โดยได้เชิญ ผศ.นพ.เอือ้ พงศ์ จตุรธำรง และ รศ. นพ.ทวี เลาหพันธ์
จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากร ผู้เข้าฟัง
การบรรยายประกอบด้วยผูบ้ ริหาร และคณาจารย์ของสถาบัน

   .
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ได้ขอความร่วมมือทบวงมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการ
คัดเลือกโครงการทีส่ ถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เสนอเพือ่ ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในจาก
สมศ. โดย สมศ. จัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษา จำนวน
32 แห่ง แห่งละไม่เกิน 75,000 บาท และระดับขัน้ พืน้ ฐาน (สาธิต)

⌫ 

  

หรือกลุ่มบุคคล หรือองค์กรภายนอก ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษานัน้
3. กลไกการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เพือ่ ให้
ความมั่นใจว่าได้คุณภาพตามที่ได้ตั้งมาตรฐานหรือข้อกำหนด
โดยเฉพาะเมือ่ ได้ทำการประเมินและตรวจสอบแล้วว่า เรือ่ งหรือ
กิจกรรมนัน้ ๆ ยังไม่ถงึ ระดับทีไ่ ด้ตง้ั ไว้นน้ั จะต้องมีกระบวนการ
และวิธกี ารแก้ไขให้ได้มาตรฐานทีต่ ง้ั ไว้ชดั เจน และมีความมัน่ ใจ
ในความสำเร็จของการปรับปรุงแก้ไขนั้น
อนึ่ง จะต้องคำนึงถึงเสมอว่า การอุดมศึกษามีการเปลี่ยน
แปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ดังนัน้ กลไกทัง้ สามประการนัน้ จะ
ต้องมีความคล่องตัว และเอื้ออำนวยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้
รวดเร็ว เพื่อคงศักยภาพความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในด้านนี้
ที่มีความเข้มข้นและรุนแรงในปัจจุบัน
ส่วนการดำเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ กลไกทัง้ สามประการนีต้ อ้ ง
เป็นภาระของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา

จำนวน 2 แห่ง แห่งละไม่เกิน 10,000 บาท โครงการที่เสนอ
จะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในเพือ่ พร้อมรับการประเมินภายนอก หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงได้เสนอโครงการ “สจพ. กับการเตรียมความพร้อม
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา : โครงการอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน” เป็นโครงการฝึกอบรมที่มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการทำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษา เป็นการเตรียม
และพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจะเป็น
กลไกสำคั ญ ในการเตรี ย มความพร้ อ มของสถาบั น เพื ่ อ รั บ
การประเมินภายนอก ซึง่ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ
และอนุมตั เิ งินจำนวน 75,000 บาท ให้สถาบันเพือ่ ดำเนินงานใน
กิจกรรมนี้แล้ว

⌫ ⌫   
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ขอเปลีย่ นสถานทีจ่ ดั อบรม
เรือ่ ง “การจัดทำ SAR” ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน
2544 จากห้องประชุม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรรม
เป็น ⌫ ชั้น 3
โดยมีกำหนดการดังนี้
21 พ.ย. สำหรับคณะ วิทยาลัย
22 พ.ย. สำหรับหน่วยงานสนับสนุน
ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.

