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คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการงานการบันทึกข้อมูลลงระบบ  CHE QA Online นี้ จัดทาขึ้นเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตั้งแต่ขั้นตอน1เพ่ิม/แก้ไขผู้ใช้งานระดับคณะ และกาหนดตัวบ่งชี้ใน
การประเมิน ขั้นตอน2สแกนเอกสาร/หลักฐานที่ได้รวบรวมไว้ตามตัวบ่งชี้ พร้อมใส่รหัสหลักฐาน ขั้นตอน3ใส่ข้อมูล
พ้ืนฐาน และผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ลงในระบบ ขั้นตอน4แนบไฟล์หลักฐานในระบบ ขั้นตอน5จัดทาข้อมูล
พ้ืนฐาน Common data set ขั้นตอน6นาข้อมูลพ้ืนฐาน CDS เข้าระบบ ขั้นตอน7ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในระบบ และขั้นตอน8ประสานงานกับคณะกรรมการฯในการประเมินในระบบ  ของฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ให้สามารถนากระบวนการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA Online ไปปฏิบัติใน
รูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) คาจากัด
ความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
6) ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และ 9) ระบบติดตามประเมินผล  

คณะผู้จัดทาจะติดตามและประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดของคู่มือฉบับนี้  
เพ่ือนาผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA Online 
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บทท่ี ๑ 

บทน า 

ความส าคัญและความเปน็มา 

 ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารการศึกษาใน เชิงคุณภาพ โดยมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคัญที่จะส่งเสริมและผลักดัน ให้กระบวนการทํางานในทุกระดับและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องดําเนินไปอย่างสอดคล้องกัน เป็นระบบ มุ่งไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันกําหนดไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
การปฏิรูป การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพราะได้กําหนดสาระ
บัญญัติเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไว้หมวดหนึ่งโดยเฉพาะ คือ ในหมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักและดําเนินการในเรื่องนี้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
สาระบัญญัติในกฎหมาย ฉบับนี้ ปรากฏในมาตรา ๔๗ ถึงมาตรา ๕๑ (จํารัส นองมาก, ๒๕๕๔, หน้า ๑๒) โดยสรุป 
เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการดําเนินงานของ สถานศึกษา ซึ่งจะเห็นว่าใน
มาตรา ๔๗ เป็นการกล่าวนําในเรื่องระบบการประกันคุณภาพ ภายในและการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือมุ่ง
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา มาตรา ๔๘ กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นเรื่องของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ สถานศึกษา มาตรา ๔๔ กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายนอก เป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจ 
หน้าที่ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน มาตรา ๕๐ ให้อํานาจผู้
ประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ การศึกษา ในการขอข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ จากสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์ใน การประเมินภายนอก และมาตรา ๕๑ เป็นบทบังคับสถานศึกษาให้
ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ ยังดําเนินการไม่บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดการดําเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามบท 
บัญญัติดังกล่าว เป็นการสร้างหลักประกันที่สถานศึกษาจะได้จัดการเพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพ 
 คณะผู้จัดทําจึงเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE 
QA Online คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ประธานหลักสูตรภายในคณะ หรือผู้เกี่ยวข้อง
สามารถบันทึกข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการ
พิจารณาลงระบบ CHE QA Online อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหาร รวมถึงการพัฒนา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในการขอตรวจรับการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษาถัดไป  
 
 
วัตถุประสงค์ของคูม่ือการปฏิบัติงาน 

๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการงานการบันทึกข้อมูลระบบ CHE QA Online สําหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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๒. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรับคุณภาพกระบวนการงานการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE 
QA Online ของคณะให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 
๑. ได้คู่มือในการปฏิบัติงาน 
๒. ได้คู่มือให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

  
ขอบเขตของคู่มือการปฏบิัติงาน 

 คู่มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงระบบ  CHE QA Online เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน 1) 
เพ่ิม/แก้ไขผู้ใช้งานระดับคณะ และกาหนดตัวบ่งชี้ในการประเมิน ขั้นตอน 2) สแกนเอกสาร/หลักฐานที่ได้รวบรวม
ไว้ตามตัวบ่งชี้ พร้อมใส่รหัสหลักฐาน ขั้นตอน 3) ใส่ข้อมูลพ้ืนฐาน และผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ลงในระบบ 
ขั้นตอน 4) แนบไฟล์หลักฐานในระบบ ขั้นตอน 5) จัดทาข้อมูลพื้นฐาน Common data set ขั้นตอน 6) นําข้อมูล
พ้ืนฐาน CDS เข้าระบบ ขั้นตอน 7) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ และขั้นตอน 8) ประสานงานกับ
คณะกรรมการฯในการประเมินในระบบ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

๑. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สังกัดหน่วยงานที่ที่นําระบบบริหารคุณภาพ มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจ ของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัด
การศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓. บบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) หมายถึง ระบบ การบริหารองค์กรที่มุ่งให้
กระบวนการดําเนินงานทุกระบบภายในองค์กรเป็นกระบวนการ ที่แสดงความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วย หลักการบริหารคุณภาพและบริการอย่างเป็นทางการ โดยมาตรฐาน ISO 
900 : ๒000 ได้เสนอข้อกําหนดในการบริหารคุณภาพที่สอดคล้องกับระบบบริหารที่มีเป้าหมายในการ สร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

๔. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไก ในการควบคุม 
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบตามดัชนีตัวบ่งชี้ ที่กําหนด เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

๕. การประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และ เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยว่าส่งผลต่อคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 

๖. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยจากภายในโดยบุคลากรของ มหาวิทยาลัย 
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๗. ความคิดเห็น หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกของบุคลากรที่มี ต่อการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๘. การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ของการดําเนินการ
จัดทําระบบบริหารคุณภาพ เช่น การเข้าร่วมประชุม ร่วมดําเนินงาน ร่วมกําหนดกฎกติกา ร่วมวางแผนและร่วม
ติดตามและประเมินผล เป็นต้น 

๙. สถานภาพส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคลากร แต่ละคน โดยแบ่ง
ออกเป็น 

๑๐. วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของบุคลากร 
๑๑. ประสบการณ์การทํางานหรือระยะเวลาการทํางาน หมายถึง ช่วงระยะเวลา ของการปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่เริ่มจนถึง ณ วันที่ตอบแบบสอบถามของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัย 
๑๒. สถานภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง สถานภาพการทํางานของบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) 
๑๓. สภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง บรรยายการสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานอันจะมี

ส่วนเกื้อกูลหรือส่งเสริมการปฏิบัติงาน เช่น อาคารสถานที่ที่ทํางาน เหมาะสม การมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๑๔ .  ร ะบบ  CHE QA Online (Commission on Higher Education Quality Assessment online 
system) คือ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CHE QA Online เป็นระบบที่ใช้ในการจัด
ทา “รายงานการประเมินตนเอง(SAR)” ในระดับสถาบัน คณะและหน่วยงาน โดยสถาบันและทุกหน่วยงานจะต้อง
บันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ที่ สกอ. ได้กาหนดไว้ และผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจะตรวจประเมินฯ โดยใช้สิทธิ์ Assessor ของระบบ CHE QA Online ซ่ึงภายหลังจากการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  จะเป็นผู้
ออนไลน์ส่งข้อมูล “รายงานการประเมินตนเอง” และ “ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน” เฉพาะระดับสถาบันและคณะไปยังฐานข้อมูลกลางของ สกอ. 
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บทท่ี ๒  
หน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ประธาน

คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set และข้อมูลผลการ
ประเมินตรวจสอบ  

๒. ผู้ดูแลระบบคณะ 1. กาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  
2. เพ่ิม / แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้งาน  
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ  

๓. ผู้กรอกข้อมูล 1. สแกนเอกสาร/หลักฐานที่ได้รวบรวมไว้ตามตัวบ่งชี้ พร้อมใส่รหัสหลักฐาน  
2. ใส่ข้อมูลพ้ืนฐาน และผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ลงในระบบ  
3. แนบไฟล์หลักฐานในระบบ  
4. จัดทาข้อมูลพ้ืนฐาน Common data set  
5. นาข้อมูลพ้ืนฐาน CDS เข้าระบบ  
6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ  
7. ประสานงานกับคณะกรรมการฯในการประเมินในระบบ  
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๒.๒ โครงสร้างการบริหารจัดการ  

๒.๒.๑ โครงสร้างองค์กร(Organization Chart) 

 
  

๒.๒.๒ โครงสร้างการบริหาร(Administration Chart) 
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๒.๒.๓ โครงสร้างการปฏิบัติงาน(Activity Chart) 
 

 
 

  

 งานการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นส่วนหนึ่งในงานด้านพัฒนา

ระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ภาระงานตามโครงสร้างของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มีทั้งหมด 3 ต าแหน่ง ดังนี้ 

 1. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 ต าแหน่ง 

 2. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 

      ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มีทั้งหมด 3 งาน ประกอบด้วย 
(ภาระงานนางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน) 
 1. งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ มีทั้งหมด 18 กิจกรรมหลัก  
 1.1 การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี (งบประมาณแผ่นดิน) 
 1.2 การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี (งบประมาณนอก – งบประมาณรายได้) 
 1.3 การจัดท าประมาณการรายรับ งบประมาณประจ าปี 
 1.4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ไตรมาส/ปี 
 1.5 การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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 1.6 การควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
 1.7 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบด าเนินการ) 
 1.8 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) 
 1.9 การจัดท าแผน/บริหารความเสี่ยง 
 1.10 การจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 1.11 การรายงานควบคุมภายใน 
 1.12 การรายงานตามโครงการ Agenda ประจ าเดือน 
 1.13 การจัดท ารายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 
 1.14 การจัดท ารายงานความคุ้มค่า 
 1.15 การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
 1.16 การจัดท าแผนและรายงานผลเอกลักษณ์ 
 1.17 การจัดการความรู้ (KM) 
 1.18 งานจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ 
 
(ภาระงานนางสาวภัทรพร หัสดี) 
 2. งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ  มีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก  
  2.1 งานประชุมชี้แจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
  2.2 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล 
  2.3 การจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  2.4 การติดตาม ทบทวน  ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
  2.5 การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม 
    /ประเมินผล 
  2.6 การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน 

 

(ภาระงานนายจีรัษติธร มุกดาเพชร) 

  3. งานประกันคุณภาพ  มีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก 
  3.1 การประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ 
  3.2 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement) 
  3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 
  3.4 การจัดท าคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ 
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  3.5 การจัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR 
  3.6 การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online 
  3.7 การรับตรวจการประเมินประจ าปี/ระดับสาขา/ระดับคณะ 
  3.8 การรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
  3.9 การรับการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีนักวิชาการได้กล่าวถึง
ความหมายและการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ 

บรรจบ จันทมาศ (๒๕๔๑, หน้า ๒) ให้ความหมายของคําว่า การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือ
การปฏิบัติใด ๆ ที่หากได้ดําเนินการตามระบบและแผนที่วางไว้ จะ ทําให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะได้ผลงานที่มี
คุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” ทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๔๔, หน้า ๒๔) ให้นิยาม คําว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานในแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีที่กําหนด เพ่ือเป็นหลัก ประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าว่า 
สถาบันนั้น ๆ สามารถให้ผลผลิต ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ไพบูลย์ เปานิล (๒๕๔๓, หน้า ๑๖) ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ว่าหมายถึง กิจกรรม
หรือปฏิบัติการที่มีแผนและเป็นระบบที่สถาบันการศึกษาดําเนินงาน ตามแผนและระบบที่กําหนด เพ่ือให้ผลผลิต
ทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามปรัชญา พันธกิจและจุดมุ่งหมายที่กําหนด และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการ (บัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต) 

วันชัย ศิริชนะ (๒๕๔๐, หน้า ๑๐) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการ กระทํากิจกรรมใดที่
สะท้อนถึงความมีคุณภาพ การตรวจสอบเป็นกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือให้สังคม มั่นใจยิ่งขึ้นว่า การดําเนินการของสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการให้การศึกษา ที่มีคุณภาพจะต้องทําอย่างมีระเบียบแบบแผน 

จํารัส นองมาก (๒๕๔๔, หน้า ๒) ให้ความหมายการประกันคุณภาพว่า ตามความ ที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ถ้าเป็นการประกัน
คุณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

จากความหมายที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง หลักการดําเนินการ 
กระบวนการ หรือกิจกรรมของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มี หลักฐาน สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการ
รับประกันและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่าผลผลิตของสถาบันจะได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานที่กําหนด 

การประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย  ประเทศไทยได้ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่มีการ ก่อตั้งทบวงมหาวิทยาลัย แต่การดําเนินงานดังกล่าวเน้นที่การควบคุม
คุณภาพของหลักสูตร เป็นสําคัญ โดยยังมิได้มีระบบควบคุมคุณภาพให้ครบทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จึงมี 
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แนวคิดในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่พิจารณาครอบคลุมในทุกภารกิจเริ่มดําเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในคราว ประชุมระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๗ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ ได้มีการเสนอหลักการ แนวทาง และวิธีการในการประกัน
คุณภาพทาวิชาการใน มหาวิทยาลัยไทยขึ้นเป็นครั้งแรก และการประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มเข้ามามีบทบาท 
สําคัญอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาของไทยเพ่ิมขึ้น สาขาเหตุสําคัญในการประกันคุณภาพ การศึกษาของไทย คือ 
(วันชัย ศิริชนะ, ๒๕๔๐, หน้า ๑๑๑-๑๑๒) 

๑. ประเทศไทยไม่เคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบชัดเจน ที่ผ่านมาเป็นเพียงการ
กํากับดูแลก่อนการเปิดดําเนินการเรียนการสอน (Pre-auditing) ระบบการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล
การดําเนินงานยังมีน้อยมาก และไม่มี กลไกใด ๆ ที่สามารถบ่งชี้ ได้ว่าการจัดการศึกษาของสถาบันใน
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ หรือไม่เพียงใด ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในระยะยาวเป็นอย่างยิ่ง 

๒. สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เริ่มมีความไม่ทัดเทียมกันในคุณภาพการศึกษา มี เพียงขั้นต่ํา (Minimum 
Quality) มากขึ้นทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําเสียหายแก่ประเทศชาติ โดยรวม เพราะบัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณภาพ
แตกต่างกันมากขึ้น 

๓. แนวโน้มของการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีมากขึ้นจําเป็นต้องมี ระบบการควบคุมคุณภาพ
ที่ชัดเจนรองรับ เพ่ือประกันความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั้ง ๓ ประเภท คือ 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ ที่เข้ามาดําเนินการ
ในประเทศไทย ซึ่งการดําเนินการ ของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวต้องคํานึงถึงการแข่งขันด้ านคุณภาพทั้ง
ภายในประเทศกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

๔. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากล เพ่ือให้ไทยได้ก้าวเข้าสู่โลก
ด้านการศึกษา สามารถติดต่อสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายร่วมกับ นานาชาติได้ 

๕. การประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เกิดความตื่นตัวใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ ของสถาบันอยู่เสมอ 

5. แนวโน้มความต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรอบรู้ทันสมัยมีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนา
ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน หากไม่มี การประกันคุณภาพการศึกษาแล้วย่อมไม่สามารถ
ผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของ สังคมได้ 

๗. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ใน สถาบันอย่างต่อเนื่อง 
และสร้างความแข็งแกร่งให้สถาบันโดยตรงในระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อ ความก้าวหน้ าทางวิชาการและสร้างความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน 

๘. คุณภาพที่ทัดเทียมกันของแต่ละสถาบัน ส่งผลให้บัณฑิตที่จบการศึกษาออกมามี คุณภาพใกล้ เคียงกัน 
อย่างน้อยข้ันต่ํา) ทําให้อัตราการเคลื่อนย้ายถ่ายเทบุคลากรหรือปัญหา สมองไหลคลี่คลายลง 

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามแนวทางและประกาศที่เกี่ยวข้อง ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาของไทย สถาบันอุดมศึกษา จําเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สถาบันขึ้น โดยเน้นประสิทธิผลของกระบวนการดําเนินงานเป็นสําคัญ มีการพัฒนาระบบ 
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เอกสารควบคู่ไปด้วย เพ่ือเป็นคู่มือการดําเนินงานและเป็นหลักฐานแสดงประสิทธิผลของ การดําเนินงาน 
(ประเสริฐ สุทธิสิทธิ์, ๒๕๔๕, หน้า ๑๐๘) 

ขอบข่ายของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาจะครอบคลุมขอบข่ายการ
ดําเนินงานในเรื่องสําคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ (จํารัส นองมาก, ๒๕๔๔, หน้า ๒๓) 

๑. การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ เป็นการจัดทํารายละเอียดลักษณะหน่วยงานที่ มีคุณภาพว่าในแต่ละ
ด้านจะต้องเป็นเช่นไร เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้บรรลุลักษณะ ดังกล่าว มาตรฐานคุณภาพจึงเปรียบเสมือน
พิมพ์เขียวในการก่อสร้างของวิศวกร โดยปกติ แล้วหน่วยงานต่าง ๆ จะร่วมกันกําหนดมาตรฐานคุณภาพของ
หน่วยงานเป็นความคาดหวัง ที่จะต้องผลักดันให้บรรลุ ถ้าเป็นสถานศึกษาส่วนใหญ่กรมต้นสังกัดจะกําหนด
มาตรฐาน คุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดไว้ให้ โดยระบุลักษณะคุณภาพในแต่ละเรื่องพร้อมตัวบ่งชี้ แสดงถึง
คุณภาพตามลักษณะดังกล่าวเพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่ 

๒. การควบคุมคุณภาพ เป็นการดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของการบริหาร เพ่ือให้แน่ใจว่างานจะมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดการควบคุมคุณภาพ 

๓. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานเพ่ือให้ทราบ สภาพจริงว่า ดําเนินการ
ไปได้มากน้อยเพียงใด การตรวจสอบคุณภาพจะต้องดําเนินการ โดยผู้มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่จะตรวจสอบ การตรวจสอบ คุณภาพในสถานศึกษา ถ้าเป็นเรื่องภายในสถานศึกษาผู้ตรวจสอบก็จะเป็น
บุคคลภายใน สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด แต่ถ้าเป็นการตรวจสอบจากภายนอก ผู้ตรวจสอบก็ จะเป็น
บุคคลอื่นที่ไม่ได้สังกัดสถานศึกษาหรือหน่วยงานบังคับบัญชาของสถานศึกษานั้น ๆ 

๔. การประเมินคุณภาพ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับผลการตรวจวัดเกณฑ์ เป็นความคาดหวัง 
เช่น ในกรณีของสถานศึกษาสิ่งที่คาดหวังก็คือ เกณฑ์มาตรฐานตามที่ กําหนดในข้อ ๑ ว่า แต่ละเรื่องถ้าจะให้บรรลุ
คุณภาพจะต้องเป็นอย่างไร ผลการตรวจวัด คือ ความเป็นจริงที่ได้จากการตรวจสอบในข้อ ๓ 

ความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีเหตุผลความจําเป็นหลายประการที่ทํา
ให้สถานศึกษาต้องดําเนินการประกัน คุณภาพการศึกษา ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมสามัญศึกษา, ๒๕๔๓, 
หน้า ๑) 

๑. กระแสโลกาภิวัตน์ 
๑.๑ เทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร  
๑.๒ การแข่งขันกับนานาชาติ 
๑.๓ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย 
๒.๑ วิกฤตเศรษฐกิจ  
๒.๒ คุณภาพของประชากรต่อการพัฒนาประเทศ  
๒.๓ ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ 
๒.๔ วิถีทางประชาธิปไตย  

๓. สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
๓.๑ การจัดการศึกษาของสถานศึกษายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ที่แท้จริงของผู้เรียน 

สังคม ประเทศชาติ และกระแสโลกาภิวัตน์ 
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๓.๒ รัฐไม่สามารถสร้างคนให้มีจิตใจที่ดี ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะดํารงชีวิต ในสังคม ประกอบ
อาชีพอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

๔. บทบัญญัติด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
๔.๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐต้องจัดให้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (มาตรา ๔๓) 
๔.๒ การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

และเอกชน (มาตรา ๔๓) 
๔.๓ จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้อง กับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข (มาตรา ๘๑) 

๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (หมวด ๖) 
๕.๑ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาทุก

ระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน คุณภาพภายนอก (มาตรา ๔๗) 
๕.๒ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
(มาตรา ๔๔) 

๕.๓ ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทําการ ประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของการศึกษา ให้มีการประเมิน คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุก
แห่ง อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี และเสนอผลการ ประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน (มาตรา ๔๔) 

จากเหตุผลที่กล่าว สถานศึกษาจึงต้องดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือที่จะ พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่น ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ซึ่ง
มีผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของ ประเทศโดยตรง 

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษากําหนดไว้ 5 ขั้นตอน ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คือ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, ๒๕๔๓, หน้า ๒๓-๔๐) 

๑. การศึกษาและการเตรียมการ เป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญมากสําหรับการพัฒนา ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันศึกษา เพราะเป็นการสร้างการรับรู้ การ ตระหนักและการยอมรับ ตลอดจนความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ ที่ทําให้ครูและบุคลากรทุกคน ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันศึ กษา 
ด้วยยุทธศาสตร์การประกัน คุณภาพการศึกษา 

๑.๑ การตั้งคณะทํางานศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องคัดสรรครูหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ 
สติปัญญาและเวลาที่สามารถร่วมกันทํางานได้อย่างมีคุณภาพ ตั้งเป็นคณะทํางานที่จะบุกเบิกในเรื่องการประกัน
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย ที่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยบริหารฯ เป็นหัวหน้าคณะทํางาน 
(คณะทํางานนี้ควรเป็น ทีมงานเล็ก ๆ ประมาณ ๘-๑๒ คน) บทบาทหน้าที่สําคัญของคณะทํางานชุดนี้ ควรมีดังนี้ 

๑.๑.๑ ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษา ซึ่ง
คณะทํางานอาจจะศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากเอกสาร สื่อต่าง ๆ การไป ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ศักยภาพของตนเอง ตลอดจนนําแนวทางของหน่วยงาน อ่ืนมาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.๑.๒ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คณะทํางานชุดนี้
จะต้องกําหนดรูปแบบ หรือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา/กรม และกระทรวงฯ  และจะต้อง
สามารถทําให้ระบบการประกัน คุณภาพการศึกษานั้นสามารถปฏิบัติการในสถานศึกษาได้อย่างมีปะสิทธิภาพ 

๑.๑.๓ สร้างสื่อ/เอกสาร/คู่มือ และเครื่องมือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของ
สถานศึกษา คณะทํางานชุดนี้จะประสานงานร่วมมือกับครูหรือบุคลากรของ 

๑.๒ การให้การศึกษาแก่ครูและบุคลากร ด้านความรู้ความเข้าใจและการ ยอมรับ 
ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของครูและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง นับเป็นสิ่งที่
สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา และเป็นปัจจัยสําคัญต่อ
ความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
วางแผนในการ ดําเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและโน้มน้าวจูงใจให้ครูและบุคลากร ยอมรับ
และผูกพันที่จะร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถาบันศึกษาให้ ประสบ
ผลสําเร็จ 

ยุทธศาสตร์หรือกลวิธีในการให้การศึกษาแก่ครูและบุคลากรดังกล่าวควรใช้อย่าง 
หลากหลายตามความต้องการความจําเป็นของสถานศึกษา ซึ่งควรจะมีทั้งการประชาสัมพันธ์ ในแบบต่าง ๆ การ
ประชุมชี้แจงและให้ศึกษาด้วยตนเอง การประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม เพ่ือให้ครูและบุคลากรเรียนรู้ เจตคติ 
ตลอดจนความรู้สึกจะร่วมดําเนินการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งแนวคิดที่จะสร้าง ความรู้สึกผูกพันและมีเจตคติที่ดีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา นั้น สถานศึกษาควรดําเนินการสร้างความรู้ ความคิดและความรู้สึก ความผูกพันที่แสดง หรือเกิดขึ้น
จากครูและบุคลากรเอง โดยอาศัยแนวคิดการประกันคุณภพการศึกษา ๕ ด้าน คือ การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
การใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการ การมี ส่วนร่วม และการร่วมคิดร่วมทํา การกระจายอํานาจทาง
การศึกษา และการแสดงความ รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การที่แนวคิดเหล่านี้จะเกิดการปฏิบัติเป็นรูปธรรมในทุก
ระดับ และทุกคนอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจะต้องพัฒนาความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรม การกระทํา ซึ่งถือ
ว่าเป็นการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการทํางาน เพ่ือคุณภาพของ ผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสําคัญ 

๑.๓ การตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ การศึกษา นอกจากสถานศึกษา
จะมีคณะกรรมสถานศึกษา ซึ่งเห็นชอบกับระบบการ ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และถือเป็น
นโยบายที่สําคัญที่สุดในการ ดําเนินการให้ประสบความสําเร็จแล้ว สถานศึกษาควรตั้ งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ต่าง ๆ ในการดําเนินการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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การตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นการจัดโครงสร้างการ บริหารงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาสามารถดําเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างทีมงานและการ 

๒. การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้บริหารที่จะออกแบบกระบวนการทํางานภายในสถานศึกษา อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญา ความเชื่อ 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และภารกิจของสถานศึกษา ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น 
กระบวนการบริหารอันดับ แรกที่สถานศึกษาควรดําเนินการ คือ การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วย
การ ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะสร้างความมั่นใจและให้เป็นหลักประกันต่อ ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคม ตลอดจนผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุก คนว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผู้เรียนและการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กําหนด ดังนั้น 
การสร้างความม่ันใจ และความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคนก็คือ การวางแผนการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบในการดําเนินการดังนี้ 

๒.๑ การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากแนวคิดของการ ประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ๕ ด้าน การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การใช้ สถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการ 
การมีส่วนร่วม และการร่วมคิดร่วมทําการกระจาย อํานาจทางการศึกษา และการแสดงความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ เป็นแนวคิดที่แสดงถึง ความรับผิดชอบของสถานศึกษาในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพการศึกษา
อย่างดีที่สุด ดังนั้น ในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐาน 
การศึกษาของตนเองได้ ซึ่งมาตรฐานนั้นจะต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ ศักยภาพและ ความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชน ในการร่วมมือร่วมใจ กันจัดการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แนวทางในการจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 

๒.๑.๑ ตั้งคณะทํางานศึกษามาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น วิเคราะห์ศักยภาพ ความพร้อมความจําเป็นของ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน หรือผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการศึกษา (Stakeholders) และนํามายกร่าง
กําหนดมาตรฐานของ สถานศึกษา ซึ่งคณะทํางานอาจจะ 

๒.๑.๑.๑ ปรับ-เพ่ิมกลุ่มมาตรฐาน  
๒.๑.๑.๒ ปรับ-เพ่ิมรายการมาตรฐาน  
๒.๑.๑.๓ ปรับ-เพ่ิมตัวชี้วัดแต่ละมาตรฐาน และ 
๒.๑.๑.๔ กําหนดเกณฑ์หรือระดบัคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน และแต่ละตัวชี้วัด 

๒.๑.๒ จัดประชุมเพ่ือให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ พิจารณากําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาทั้งครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๒.๑.๓ ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลังจาก ผ่านความเห็นขอบของ
ทุกคน 
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๒.๑.๔ เผยแพร่และสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ความผูกพัน ที่ทุก คนจะต้องร่วมมือร่วมใจ
กันในการดําเนินการจัดการศึกษาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีทุกคนร่วมกันกําหนด 

๒.๒ การจัดทําข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ การประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดทําข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและการพัฒนาระบบ สารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความสําคัญและจําเป็น
อย่างยิ่งในการดําเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพราะข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาจะถูก 
นํามาใช้ในการตัดสินใจดําเนินการต่าง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแต่ระบบการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาจะต้องกําหนดมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด ซึ่งจําเป็น ที่ จะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศมาแสดงคุณภาพหรือ
ความสามารถในปัจจุบันของสถานศึกษา ว่าอยู่ในระดับใด สูงหรือต่ํากว่ามาตรฐานเพียงใด ซึ่งข้อมูลสารสนเทศนี้
เรียกว่าข้อมูลพ้ืนฐาน (baseline data) ส่วนในระบบการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาก็ 
จําเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงผลสําเร็จ หรือความก้าวหน้าในการดําเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษาใน
รอบหนึ่งปีว่า สถานศึกษามีคุณภาพหรือความสามารถในการ จัดการศึกษาเพียงใด มีจุดแข็งจุดอ่อนเรื่องใด จะได้
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาได้ให้ผลสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาและธรรมนูญ
สถานศึกษา สําหรับระบบ 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่สถานศึกษา ต้องดําเนินการจัดทําข้อมูล
พ้ืนฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพโดยจัดทําให้เป็น ระบบถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ดังกล่าวได้ตลอดเวลา 

๒.๓ การจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา ธรรมนูญสถานศึกษา (School charter) ถือว่าเป็นแผนแม่บทในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่เกิดจากการวางแผน และพันธะสัญญาที่มีร่วมกันระหว่างคณะการม
การสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ กําหนด
ในการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา สิ่งที่สถานศึกษาจะต้องตระหนัก คือ วัตถุประสงค์ ของการจัดทําธรรมนูญ
สถานศึกษา ความสําคัญของการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา องค์ประกอบของธรรมนูญสถานศึกษา ขั้นตอนการ
จัดทําธรรมนูญสถานศึกษา และการนํา ธรรมนูญสถานศึกษาไปใช้ 

๒.๓.๑ วัตถุประสงค์ของการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา 
๒.๓.๑.๑ เพ่ือใช้เป็นแม่บทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ เกิดคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กําหนด 
๒.๓.๑.๒ เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมและการร่วม คิดร่วมทําระหว่าง

สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓.๒ ความสําคัญของการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา 
๒.๓.๒.๑ สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเป็น ระบบชัดเจน 
๒.๓.๒.๒ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้สึก

รับผิดชอบ ความผูกพัน ในการร่วมมือกันจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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๒.๔ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่จะ ได้มาซึ่ง
แผนการดําเนินงานรายปีของสถานศึกษา โดยทั่วไปแล้วการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีจะเป็นการนําเอา
ยุทธศาสตร์ และกิจกรรมที่กําหนดไว้ในธรรมนูญสถานศึกษาใน แต่ละปีการศึกษามาดําเนินการวางแผนเป็น
แผนปฏิบัติการประจําปี อย่างไรก็ตามในแต่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
 

๒.๕ การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มาตรฐานและ คุณภาพมักเป็นคําที่ใช้คู่กัน กรที่
สถานศึกษามีมาตรฐานหรือได้รับการรับรองมาตรฐานนั้น แสดงถึงว่า สถานศึกษานั้นมีคุณภาพ ซึ่งการที่
สถานศึกษาจะมีคุณภาพหรือได้มาตรฐาน สถานศึกษาต้องมีกระบวนการในการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและได้ มาตรฐานด้วย ดังนั้น การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติ งานจึงเป็นกลไกหรือยุทธศาสตร์สู่การจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา คือ การสร้างหรือกําหนด แนวปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ปฏิบัติ โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนด และตระหนักในคุณค่า
ความสําคัญของการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๑. ตั้งคณะทํางานพิจารณายกร่างกรองแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา 
 

๒.จัดประชุมพิจารณากรองแผนงาน/โครงการและงบประมาณของสถานศึกษา 
 

๓.ให้ทกุฝ่าย/หมวด/งาน ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการของฝ่าย/หมวด/งานของตน 

๔.จัดประชุมชี้แจงและพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปีของของสถานศึกษา 
 

๕.ปรับปรุงและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีขอสถานศึกษา 
 

๖.ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

๗.ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
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๒.๕.๑ มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เป็นข้อกําหนดหรือแนว ปฏิบัติของบุคลากรทุก
คนที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา นี้จะมีลักษณะเป็นบทบัญญัติการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เป็นวินัย หรือวัฒนธรรมคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วมกําหนดและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒.๕.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงานของหมวด/งาน เป็นข้อกําหนดหรือแนว ปฏิบัติที่แสดงวิธีการ
ปฏิบัติงานหรือกระบวนการในการทํางานของมหมวด/งาน โดย บุคลากรเฉพาะภายในหมวด/งานของตนเท่านั้นที่
ร่วมกันกําหนดและปฏิบัติตามมาตรฐาน ที่กําหนด เพ่ือให้การทํางานของทุกคนภายในหมวด/งาน มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐาน ได้ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งของหมวด/งาน และสถานศึกษา 

๒.๕.๓ มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นข้อกําหนดหรือแนว ปฏิบัติที่แสดงวิธีการ
ทํางานหรือกระบวนการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามภารกิจหรือ
บทบาทหน้าที่ เช่น การสอน หรือการบริหาร ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรนี้จะทําให้บุคลากรทุกคน
มั่นใจว่า การปฏิบัติหรือ การทํางานของตนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีความสามารถหรือความ
เชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ “เป็นมืออาชีพ” สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ของหมวด/
งาน ซึ่งจะส่งผลไปสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. การนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้กับสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหาร จะต้องมียุทธศาสตร์
ในการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพ่ือให้การดําเนินการ ต่าง ๆ ในสถานศึกษาเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางท่ีสถานศึกษา ควรดําเนินการมีดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.๑.๑ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๓.๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา  
๓.๑.๓ ธรรมนูญสถานศึกษา  
๓.๑.๔ แผนปฏิบัติการประจําปี 
๓.๑.๕ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เป็นการสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ความรับผิดชอบ และความ ผูกพันในวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และภารกิจของสถานศึกษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมกําหนด ตัดสินใจและพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนอย่าง
มีคุณภาพเพ่ือคุณภาพของผู้เรียนและ สถานศึกษา 

๓.๒ พัฒนาบุคลากร 
๓.๒.๑ ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา  
๓.๒.๒ จิตสํานึก ความรู้สึกท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษา  
๓.๒.๓ การทํางานเป็นทีม  
๓.๒.๔ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๓.๒.๕ การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  
๓.๒.๖ ระบบการทํางานที่มีคุณภาพ  
๓.๒.๗ ภาวะผู้นําเพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  
๓.๒.๘ การพัฒนาตนเอง 
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เพ่ือการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อ การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา มีความสามารถในการทํางานร่วมกันใน ระบบปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทุก
คนได้รับการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ ทํางานของตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มีความมั่นใจใน
ความก้าวหน้าและ ความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีสมารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

๓.๓ จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
๓.๓.๑ เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์  
๓.๓.๒ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  
๓.๓.๓ แหล่ง/ศูนย์บริการทางวิชาการ  
๓.๓.๔ ระบบข้อมูล สารสนเทศ  
๓.๓.๕ อาคารสถานที่ ห้องประชุม  
๓.๓.๖ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม  
๓.๓.๗ งบประมาณ 

เป็นการสนับสนุนของสถานศึกษาที่จะให้บุคลากรทุกคนทํางานอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ปัจเจก
บุคคลและทีมงาน หรือหมวด/งาน สถานศึกษาควรสํารวจความต้องการจําเป็น และระดมสรรพกําลังใจในการจัด
สิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานใน ระบบการะประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.๔.๑ กําหนดนโยบาย  
๓.๔.๒ กําหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
๓.๔.๓ กําหนดระบบ/มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน เช่น การประชุม รายงาน 
๓.๔.๔ กําหนดระบบตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการประกัน คุณภาพการศึกษา และ

การปฏิบัติงานของบุคลากร 
๓.๔.๕ กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เป็นการกําหนดและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การปฏิบัติตามแผน เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการ ควบคุมคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา การปฏิบัติตามวัฒนธรรมคุณภาพตามระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือคุณภาพของผู้เรียน
และสถานศึกษา 

๓.๕ การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
๓.๕.๑ สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล

ของสถานศึกษา 
๓.๕.๒ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผน และดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ

ประเมินผล 
๓.๕.๓ การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลทั้งระดับรายบุคคล รายกลุ่ม/ทีมงาน หรือฝ่าย 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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๓.๕.๔ การให้ข้อมูลป้อนกลับ การสร้างขวัญกําลังใจ และการปรับปรุง/ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
เป็นการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของ บุคลากรและทีมงานทุกคน ตลอดจนการ
ปรับปรุงพัฒนางานให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกคนได้เรียนรู้ ได้พัฒนา และมีความสุข 
ความพึงพอใจในการทํางาน และสามารถดําเนินการตามบทบาทหน้าที่และภารกิจตามแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษาได้สําเร็จ 

๔. การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการ ประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบ ๓ ระบบ คือ (๑) ระบบการ ควบคุมคุณภาพการศึกษา (๒) ระบบการ
ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (๓) ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพของสถานศึกษา ใน
ระบบการควบคุมคุณภาพ การศึกษา สถานศึกษาควรดําเนินการตามขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาและการเตรียมการ 
การ วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ของการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาไปสู่มาตรฐาน 

๔.๑ การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา  
๔.๒ การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.๓ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน ภาพรวมของประเทศ 

โดยกระทรวงฯ 
ตามระบบการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ( internal audit) นี้ ถือว่าเป็น

กระบวนการการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดย บุคลากรของสถานศึกษา หรือผู้ที่เกี่ย วข้อง 
ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้ได้ข้อมูล สารสนเทศมาปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย หรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และธรรมนูญสถานศึกษา 

๕. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา การพัฒนาและการปรับปรุง คุณภาพของสถานศึกษา
เป็นการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาจะมี ๒ ระดับ คือ 

๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพ การศึกษาของ
สถานศึกษา เป็นการนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามา
พิจารณาวางแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมุ่งเน้นให้ แผนปฏิบัติการประจําปีเป็นยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จตาม
ธรรมนูญสถานศึกษาโดยมีเป้าหมาย จุดเน้นที่สําคัญ คือ คุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่กําหนดไว้ 

ดังนั้น กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาจะถูก กําหนดลงใน
แผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งเกิดจากการนําข้อมูล สารสนเทศหรือผลจากการ ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละมาตรฐานแต่ละตัวชี้วัดซึ่งยังไม่ได้มาตรฐาน ตามที่กําหนด จําเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานสถานศึกษา สามารถนําข้อมูล สารสนเทศเหล่านี้มาวิเคราะห์ตัดสินใจ วางแผนกําหนดเป็นยุทธศาสตร์สู่
ความสําเร็จใน แผนปฏิบัติการประจําปี ดังนั้น ยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จจึงขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ ความต้องการ ความ
พร้อมและศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพหรือความสามารถ ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การเป็นผู้นํากําหนดทิศทาง เป้าหมายของสถานศึกษาและ 
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๕.๒ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนามาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น การพัฒนามาตรฐานการศึกษานี้ควรจะ
เกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของคณะกรรมการ สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทุกฝ่าย
หลังจากที่สถานศึกษาได้รับการ รับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
หรือองค์กร ประเมินภายนอก หรือสถานศึกษามั่นใจว่าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็ นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแล้ว โดยมีข้อมูลสารสนเทศและหลักฐานต่าง ๆ ที่ชี้หรือ แสดงว่าสถานศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 

ดังนั้น สถานศึกษาจึงสามารถพัฒนามาตรฐานของตนเองให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้ ข้อมูลสารสนเทศ
จากการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละปี เมื่อเทียบเคียงกับข้อมูลพ้ืนฐาน
การศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะชี้ หรือแสดงหลักฐานร่องรอยของความสําเร็จและ
ความก้าวหน้าของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ว่าสามารถพัฒนาคุณภาพในแต่ละมาตรฐานประสบผลสําเร็จอย่างไร 
และข้อมูลสารสนเทศ เหล่านี้ยังแสดงให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน ให้สถานศึกษานํามาพัฒนาปรับปรุงตนเอง และที่ 
สําคัญคือ ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้จะต้องนํามาใช้ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาที่ต้องการจะ
พัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น กว่ามาตรฐานการศึกษาเดิม 

จะเห็นได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการพัฒนา คุณภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุด 
เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดไป ซึ่งสถานศึกษาสามารถนําแนวคิดของ
เดมิ่งเกี่ยวกับวงจนคุณภาพ PDCA มา ดําเนินการอย่างต่อเนื่องหมดรอบแล้วเริ่มต้นใหม่ไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด 
กล่าวคือ P คือ การวางแผน (Plan) D คือ การปฏิบัติ (Do) c คือ การตรวจสอบ/ประเมิน (Check) และ A คือ 
การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action) สถานศึกษาสามารถดําเนินการได้ทั้งส่วนที่ดี เป็นจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป 
และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงก็ทําให้ดีขึ้นจนได้มาตรฐาน และ ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นตลอดไป หัวใจสําคัญของวง
จน PDCA คือ ต้องทําให้ครบวงจร และทําอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด 

๖. การเตรียมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก การดําเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาของ
สถานศึกษาที่ผ่านมา คือ ระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา และระบบ การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถือว่าเป็นระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ส่วนระบบการประกัน 

การเตรียมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เป็นการเตรียมความพร้อม และความมั่นใจของ
สถานศึกษาท่ีจะรับการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพการศึกษา 

การประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จะเกิดขึ้นใน ๒ กรณี คือ 
๖.๑ สถานศึกษามีความพร้อมที่จะรับการประเมิน เพราะสามารถจัด การศึกษาได้อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด แล้วขอให้สํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
หรือองค์กรประเมินภายนอกมาประเมินคุณภาพ ของสถานศึกษา เพ่ือให้การรับรองมาตรฐานหรือประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สถานศึกษา 

๖.๒ สถานศึกษาได้ผ่านการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจากสํานักงาน รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือองค์กรประเมินภายนอกครบห้าปีแล้ว ถึงกําหนดเวลาที่จะต้องประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ ภายนอกในครั้งต่อไปนี้ 
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๖.๒.๑ การประสานกับองค์กรการประเมินภายนอก ในการประเมินเพ่ือ รับรองคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาจากองค์กรประเมินภายนอก สิ่งที่สถานศึกษา ควรดําเนินการอันอับแรก  คือ การ
ประสานงานกับองค์กรประเมินภายนอกเกี่ยวกับระบบ หรือขั้นตอนการประเมิน วิธีการประเมิน ระยะเวลาการ
ประเมิน และการเตรียมการของ สถานศึกษา เป็นต้น แม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดให้
สถานศึกษา จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนเตรียมบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา แต่การประสานงานให้รู้ขั้นตอน หรือรายละเอียดที่ชัดเจนจะทํา
ให้การประเมินเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็จะเป็นผลดีของสถานศึกษาในการเตรียมการด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างสมบูรณ์ 

๖.๒.๒ การสร้างความเข้าใจให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การสร้างความ เข้าใจให้ครู
และบุคลากรทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงการที่สถานศึกษากําลังพร้อมรับการ ประเมินจากภายนอก เป็นการกระตุ้น
จูงใจให้ทุกคนมีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะ ได้รับการประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษาขอ ง
สถานศึกษา ซึ่งการสร้างความ 

๖.๒.๓ การเตรียมการด้านบุคลากร การเตรียมการด้านบุคลากรเป็นการ เตรียมความ
พร้อมในด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโดยตรง เช่น คณะกรรมการ สถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา สิ่งสําคัญที่สถานศึกษาควร
ดําเนินการคือ ความชัดเจนใน บทบาทหน้าที่ของบุคลากรเหล่านั้น ตลอดจนความสามารถในการแสดงข้อมูล/
สารสนเทศ หรือเอกสารและการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานศึกษาควรจะต้องวางแผนและดําเนินการ ตาม
ระบบข้ันตอนของการประเมินที่คณะกรรมการประเมินภายนอกได้แจ้ง หรือประสานงาน เป็นข้อตกลงกันไว้ 

การวางแผนเพ่ือรับการประเมินจากองค์กรภายนอก และทดลองดําเนินการ ตามแผนที่
วางไว้ก่อนที่มีการประเมินจริงจากคณะกรรมการประเมินภายนอก เป็นสิ่งที่จะ สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่พร้อมจะรับการประเมิน
จากภายนอก 

๖.๒.๔ การเตรียมการด้านเอกสาร รายงาน สื่อ อุปกรณ์ การเตรียมการด้าน เอกสาร 
รายงาน สื่อ อุปกรณ์ของสถานศึกษานับเป็นการเตรียมการที่สําคัญที่สุด เพราะ เอกสาร รายงาน สื่อ อุปกรณ์ต่าง 
ๆ จะเป็นหลักฐานร่องรอยที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ หรือ ผลลัพธ์สําคัญในการแสดงความก้าวหน้าหรือผลสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ซึ่งผลงานดังกล่าวควรจะชี้หรือแสดงให้เห็นคุณภาพของผู้เรียน 
กระบวน การทํางานทั้งการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดี ครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพผู้เรียนมีความพึงพอใจ ผู้ปกครอง ชุมชนและ สังคมยอมรับ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและธรรมนูญสถานศึกษา 

เอกสาร รายงาน สื่อ อุปกรณ์ที่สถานศึกษาควรจัดเตรียมให้พร้อมเพ่ือรับการ ประเมิน
จากภายนอกนั้น จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการประเมินภายนอกได้ประสานไว้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

๖.๒.๔.๑ เอกสาร รายงาน และรายงานผลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา ธรรมนูญสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี รายงานผลการเรียน รายงานความก้าวหน้าต่าง ๆ 
รายงานการประชุม รายงานประเมินโครงการที่สําคัญ ๆ ตลอดจนเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
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๖.๒.๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา หรือรายงานประจําปีของสถานศึกษาในแต่ละปี และควรมีหลักฐาน ร่องรอย ของการรายงาน
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ตลอดจนน้ําผล การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาและดําเนินการ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

๖.๒.๔.๓ ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่แสดงความสามารถ หรือ
คุณภาพของสถานศึกษา ตลอดจนผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องและชุมชน 

๖.๒.๔.๔ เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษา 

๖.๒.๔.๕ รายงาน/หลักฐานการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ของฝ่าย/หมวด/งาน และบุคคล 
เป็นต้น 

๖.๒.๔.๖ รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา ตลอดจนบันทึกผลการ ปรับปรุง/
พัฒนาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

จากการได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทําให้สรุปได้ว่า การ
ประกันคุณภาพการศึกษามีกระบวนการดําเนินการดังนี้ คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ/ประเมิน และ
การพัฒนา/ปรับปรุง ซึ่งจะเห็นได้ว่า กระบวนการ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวจะสําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ส่วนสําคัญประการ หนึ่ง คือ เจตคติของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยนับเป็นนวัตกรรม
การศึกษา เพราะเป็นเรื่อง ใหม่ที่มีการจัดทําขึ้นเพ่ือให้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการ 
ประกันคุณภาพ (อาภรณ์ ครองกิจการ ๒๕๔๗, หน้า ๑๒) ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้าน การประกันคุณภาพ
การศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวัง นักการศึกษาจึงจําเป็นต้องเข้าใจ ถึงจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ทองอินทร์ วงศ์โสธร, ๒๕๔๑, หน้า๒) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายตลอดจนข้อดี ข้อเสียของการประกัน
คุณภาพ ดังนี้ 

จุดมุ่งหมายสําคัญของการประกันคุณภาพ คือ  
๑. ช่วยสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการศึกษา 
๒. สร้างความม่ันใจให้แก่สังคม ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเก่ียวกับ มาตรฐานการศึกษา 
๓. ช่วยให้หนว่ยงานจัดสรรงบประมาณทําหน้าที่ได้เต็มความรับผิดชอบ 
๔. ให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล หน่วยจัดสรรงบประมาณ 

และสถาบันอุดมศึกษา 
๕. ให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความหมายของ โปรแกรมการศึกษา 
๖. ก่อให้เกิดมาตรการความรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่จัดสรรจากกระเป๋าของ ประชาชนหรือบุคคลที่ให้

ทรพัยากรแก่สถาบันอุดมศึกษา 
ส่วนข้อดีของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การเพ่ิมคุณภาพการศึกษา เพิ่ม ความสําคัญของการ

เรียนการสอน หลักสูตร และรายวิชามีความชัดเจน อาจารย์มีส่วนร่วม นักศึกษามีส่วนร่วมและได้ทรัพยากรเพ่ิม 
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สําหรับข้อเสีย ได้แก่ การมีค่าใช้จ่ายมาก ใช้บุคลากร มาก ใช้เวลามาก ใช้เอกสารมากและยากที่จะทําให้เป็นระบบ
อันหนึ่งอันเดียว 
 
 
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพการดําเนินงาน และ
การบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสําคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ซึ่งมีหลักการ ดังต่อไปนี้ (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2557, 2560, หน้า 
44) 

1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ว่า
หลักสูตรได้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญได้แก่ การกํากับมาตรฐานบัณฑิต นักศึกษาอาจารย์ หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

2) ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดําเนินการ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตร ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตําแหน่ง ทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สําหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมิน ในลักษณะ
ของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน เพ่ือให้สามารถ
นําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กําหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละ ระดับสําหรับผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

4) สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีการ
ดําเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการ
ประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับ การรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับ
นานาชาติ เช่น AACSB (สําหรับหลักสูตรทางด้าน บริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) 
และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจําและผ่านการ รับรองโดยสภาวิชาชีพ 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

๑. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรโดย สกอ. 

- ผลการบริการจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) 
 

2.2 การได้งานทําหรือ
ผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการสําเร็จของนักศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตรการ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้น ๆ  
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

- การพิจารณากําหนดผู้สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 
และ มคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7) 



25 
 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.4 ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน 
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการ ในระดับ
คณะจํานวน 13 ตัวบ่งชี้ดังนี้  (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2557, 2560, 
หน้า 89) 
 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของคณะประเมินของทุกหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละอาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งภายในและภายนอก ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ 
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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บทท่ี 3 หลักเกณฑ์ วิธกีาร ขั้นตอน  

และข้อควรระวัง ข้อสงัเกตในการปฏบัติงาน 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) คาจากัด
ความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
6) ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และ 9) ระบบติดตามประเมินผล  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร พ.ศ.2548 และ พ.ศ. 2558 
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 
วิธีการปฏิบัติงาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
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ข้อควรระวังและข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน 

1. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จะต้องมีการวางแผนการรายงานล่วงหน้า 
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรจะต้องตรวจสอบหลักสูตรของตนเอง ว่าเป็นหลักสูตร พ.ศ. 2548 หรือ 

2558 
 3. ผู้รับผิดชอบ จะต้องมีการประชุมซักซ้อมทําความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดําเนินงานก่อนล่วงหน้า 
 4. จัดทําหนังสือเวียน 
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บทท่ี 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
1. เพ่ือสนับสนุนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์ 
2. เพ่ือเป็นสื่อในการเรียนรู้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร และหัวหน้าหลักสูตร 
3. เพ่ือผลิตคู่มือการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

เทคนิคการท างานเชิงรุก 
 บุคลากรที่มีพฤติกรรมการท างานเชิงรุก (Proactive Approach) (ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา 
มจพ., 2548) 

1. การรู้จักตนเอง (Self-Awareness) ตัดสินใจเลือกที่จะทําให้สิ่งใดมีอิทธิพลต่อตัวเรา 
2. จินตนาการ (Imagination) สามารถคาดเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
3. มีวิจารญาณ (Conseious) ตระหนักรู้อยู่ในใจว่าสิ่งใดถูกหรืผิด มีวินัยควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้อีก

ทั้งมีความคิดและการกระทําสอดคล้องกัน 
4. ความมุ่งมั่นที่เป็นอิสระ ( Independent Will) เลือกกระทําสิ่งใดตามที่ตนเองตระหนัก โดยไม่ตกอยู่

ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 

 คุณสมบัติของผู้ท างานเชิงรุก (ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ., 2548) 
1. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า (Foreseen) คือมองเห็นภาพในอดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต เช่น มองเห็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ปัจจบัน ยังเกิดปัญหาขึ้นอีก และคาดการณ์ว่า
ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงหรืออาจจะเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่น ๆ โดยไม่ประเมินสถานการณ์ต่ํากว่าหรือสูง
กว่าเกินจริง เพ่ือวางแผนป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาได้ดี (Analytical Skill) เลือกได้ว่าปัญหาใดมีแนวโน้มวิฤตกในอนาคต 
พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ และอุปสรรคของปัญหาได้ 

3. รู้จักองค์กร (Organization Awareness) ต้องรู้จักองค์กรทั้ง 4 ด้านคือ ธุรกิจขององค์กร พฤติกรรมของ
คนทั้งองค์กร วัฒนธรรมภายในองค์กร และการบริการ การเข้าใจองค์กรทั้ง 4 ด้าน เป็นตัวแปรสําคัญที่
ทําให้สามารถเลือกวางแผนยุทธ์และวิธีการทํางานให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล 

4. มีเทคนิคการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Presentation Skill) มีทักษะการถ่ายทอดความคิดที่วางแผนไว้ให้
ผู้บริหารเข้าใจและยินดีสนับสนุน 

5. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ (Creditabillity) การเป็นผู้นํากลยุทธ์ หรือเผ็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง ได้ดีใน
องค์กรนั้น สิ่งสําคัญคือ ได้รับการยอมรับ และความน่าเชื่อถือจากบุคคลส่วนใหญ่ในองค์กร เพราะมาส่วน
ทําให้บุคลากรทุกคนยินดีให้ความร่วมมือและเปลี่ยนแปลงตาม 
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เทคนิคแต่ละขั้นตอนในการท างาน 
 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA มีทั้งหมด 13 ขั้นตอน ได้แก่  
1. เริ่มการประเมิน  
2. เลือกองค์ประกอบตัวบ่งชี้ที่ในการประเมิน เทคนิคการท างาน เลือกองค์ประกอบโดยคํานึงถึงเกณฑ์การตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาว่าหลักสูตร/คณะ ตนเอง ใช้เกณฑ์การประเมินปี 2548 หรือ 2558 
3. กําหนดองค์ประกอบตัวบ่งชี้ เกณฑ์ คะแนน เทคนิคการท างาน เลือกองค์ประกอบที่หลักสูตร/คณะ รับการ
ตรวจประเมิน 
4. เพ่ิมผู้ใช้งานระบบ กําหนดสิทธิ์ เทคนิคการท างาน กําหนดสิทธิ์การประเมินให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร โดย
เลือก คุณสมบัติ Admin และกําหนดสิทธิ์ให้กับประธานการตรวจประกัน โดยเลือกคุณสมบัติ Curriculum 
Admin 
5. บันทึกข้อมูลส่วนนํา เทคนิคการท างาน บันทึกข้อมูลตามเล่ม มคอ.7 
6. บันทึกข้อมูล CDS เทคนิคการท างาน ตรวจสอบข้อมูล CDS กับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และฝ่าย
วิชาการของคณะ เพ่ือความถูกต้องการอัพโหลด CDS 
7. ประเมินตนเอง เทคนิคการท างาน ประเมินคะแนนตนเองให้ไม่สูงเกินกว่าที่กําหนด 
8. บันทึกผลการดําเนินงานตาม องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เทคนิคการท างาน บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริง 
9. ประเมินตรวจสอบ  
10. บันทึกผลการประเมินตรวจสอบองค์ประกอบแต่ละตัว  
11. บันทึกรายงานผลการประเมิน 
12. กรรมการยืนยันความถูกต้อง 
13. สิ้นสุดการประเมิน 
 
เทคนิคให้ผู้รับบริการชมชอบ 

คู่มือการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA ต้องระเอียดและผู้ใช้คู่มือสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาที่เรานําเสนอได้ 
โดยผู้ใช้งานจะต้องไม่เกิดข้อคําถามระหว่างการนําคู่มือไปใช้ และสามารถบันทึกข้อมูลการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา พร้อมแนบหลักฐาน ลงระบบ CHE QA ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 

ความยุ่งยากของงาน 
 เนื่องด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ มีการจัดตรวจประเมินเพียงปีละ 
1 ครั้งโดยจะวัดระดับมาตรฐานของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน ทําให้ในแต่ละปีจะมีการจัดทํา มคอ.7 ใน
การตรวจประเมิน ซึ่งในการจัดทําในแต่ละปีมีระยะห่างในการจัดทํามาก รวมถึงการใช้ระบบ CHE QA ของ สกอ. 
ระบบมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และการทํางานของระบบมีความล่าช้ามาก จึงทําให้ อาจารย์ ผู้ที่รับผิดชอบบันทึก
ข้อมูลลงระบบอาจจะหลงลืมการใช้ระบบดังกล่าว ทําให้เกิดความยุ่งยากในบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA ฝ่าย
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แผนและประกันคุณภาพ จึงได้จัดทํา คู่มือการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวที่ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลสามารถเกิดดู และทําตามคู่มือนั้นได้  

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงานมความดีและความถูกตองในการแสดงออกทั้งกาย วาจา และใจ ของแต

ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไวเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเปนนิสัย จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑที่เปนแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม และ เปนที่นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม เพ่ือความสันติสุขแห
งตนเองและความสงบเรียบรอยของสังคม  

ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม  
1. ชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและสงบ  
2. ชวยใหมีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา  
3. ชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคลในชาต ิ 
4. ชวยควบคุมไมใหคนชั่วมีจํานวนมากขึ้น  
5. ชวยใหมนุษยนําความรูและประสบการณมาสรางสรรคแตสิ่งที่มีคุณคา  
6. ชวยควบคุมความเจริญทางดานวัตถุและจิตใจของคนใหเจิญไปพรอม ๆ กัน 
 
คุณธรรมในการท างาน  
คุณธรรมในการทํางาน หมายถึง ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพคุณธรรม  

สําคัญที่ชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จมีดังนี้  
1. ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองใหพรอม มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู ทาง

ประสาท สัมผัส การใชปญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องตางๆ ไดอยาง รอบคอบ 
เหมาะสม และถูกตอง  

2. ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ ไมคิดคด 
ทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวงใคร  

3. ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามในการทํางานหรือหนาที่ของตนเองอยางแข็งขัน ดวย
ความ มุงมั่นเอาใจใสอยางจริงจังพยายามทําเรื่อยไปจนกวางานจะสําเร็จ  

4. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผนที่วางไวเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการใหถูกลําดับ ถูก 
ที่ มีความเรียบรอย ถูกตองเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม  

5. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเอาใจใสมุงมั่นตั้งใจตองาน หนาที่ ดวยความผูกพัน ความ พากเพียร 
เพ่ือใหงานสําเร็จตามจุดมงุหมายที่กําหนดไว  

6. ความมีน้ําใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรืจิตตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบความสุข และชวยเหลือผูอ่ืน 
ใหพนทุกข  
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7. ความประหยัด หมายถึง การรูจักใช รูจักออม รูจักประหยัดเวลาตามความจําเปน เพ่ือใหไดประโยชน 
อยางคุมคาที่สุด  

8. ความสามัคคี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพรอมทั้งกาย จิตใจ และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มี จุด
มุงหมายที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จโดยไมมีการเกี่ยงงอน  

จริยธรรมในการท างาน  
จริยธรรมในการทํางาน หมายถึง กฎเกณฑที่เปนแนวทางปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพที่ถือวาเปน สิ่งที่

ดีงาน เหมาะสม และยอมรับ การทํางานหรือการประกอบอาชีพตาง ๆ จะเนนในเรื่องของจริยธรรมที่มีความแตกต
างกันดังนี้  

จริยธรรมในการท างานทั่วไป  
จริยธรรมที่นํามาซึ่งความสุขความเจริญในการทํางานและการดํารงชีวิต เรียกว า มงคล 38 ประการ 

มงคล ชีวิตที่เก่ียวของกับการทํางานมีดังนี้  
1. ชํานาญในวิชาชีพของตน ( มงคลชีวิตขอที่ 8 ) เปนการนําความรูที่เลาเรียน ฝกฝน อบรม มาปฏิบัติให 

เกิดความชํานาญจนสามารถยึดเปนอาชีพได  
2. ระเบียบวินัย ( มงคลชีวิตขอที่ 9 ) การฝกกาย วาจาใหอยูในระเบียบวินัยที่สังคมหรือสถาบันวางไวเป

น แบบแผน  
3. กลาววาจาดี( มงคลชีวิตขอที่ 10 ) คือ วจีสุจริต 4 ประการ ไดแก ความจริง คําประสาน สามัคคีคํา

สุภาพ คํามีประโยชน  
4. ทํางานไมคั่งคางสับสน ( มงคลชีวิตขอที่ 14 ) ลักษณะการทํางานของคนโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ 
 – การทํางานคั่งคางสับสน คือ ทํางานหยาบยุงเหยิง ทํางานไมสําเร็จ  
– การทํางานไมคั่งคาง คือ การทํางานดีมีระเบียบ ทํางานเต็มฝมือ และทํางานใหเสร็จ 
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บทท่ี 5 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การพัฒนา และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากการใช้งานระบบ CHE QA มีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากทําให้การใช้การระบบมีการเข้าถึงยากล

อาจารย์มีภาระการทํางานในการสอน / โครงการ มากอยู่แล้ว ทําให้ไม่มีเวลาในการศึกษาการใช้งานของระบบ 
เมื่อทําการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เสร็จสิ้นแล้วจะมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลการตรวจประกันลงระบบ 
CHE QA มีความล่าช้าทางฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ จึงได้จัดทําคู่มือลงบนเว็ปไซต์ ให้อาจารย์ที่มีสิทธิ์ในการ
บันทึกข้อมูลสามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการควบคู่กับการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA ต่อไป  

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การพัฒนา และพัฒนาด้านหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 พัฒนาด้านหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานคณะควรจัดอบรมอาจารย์ประจําหลักสูตร ก่อนที่จะดําเนินการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือที่จะถ่ายทอดความรู้ให้อาจารย์ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากยังมีอาจารย์อีกหลาย
ท่านที่ยังไม่เข้าใจบทบาทการประกันคุณภาพการศึกษา และอบรมการใช้การระบบ CHE QA ในการบันทึกข้อมูล
หลังตรวจประกันคุณภาพเสร็จสิ้น 
 
มุมมองในแง่การท า PDCA 

P = Plan คือการวางแผนงานจากวัตถุประสงคและ เปาหมายที่ได้กําหนดขึ้น 
D = Do คือการปฏับัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
C = Cheek คือการตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต่ละข้ันตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จะเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 
A = Action คือการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวการปฏิบัติตามแผนงานที่
ได้ผลสําเร็จเพื่อนําไปใช้ในการทํางานครั้งต่อไป 
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การวางแผนงานคุณภาพด้วยระเบียบวิธี PDCA 

1. Plan การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning Methology) มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
1.1 ปัจจัยด้านข้อมูลหรือปัจจัยนําเข้า (Quality Planning Input) มีการบริหารงานด้านข้อมูลโดย 

1.1.1 จัดหาข้อมูลด้านความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู้
การกําหนดคุณภาพ 

1.1.2 พิจารณาลักษณะของงานบริการที่มีอยู่หรือที่กําลังดําเนินการตรงกับความต้องการมาก
น้อยมีส่วนใดบ้างต้องทําการปรับปรุงและพัฒนา 

1.1.3 ใช้ข้อมูลเดิม ข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผ่านมาควรจะรวบรวมจากบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้แนวทางการวางแผนที่ถูกต้อง 

1.1.4 เลือกจังหวะ เวลา หรือ โอกาสที่เหมาะสมกับการดําเนินงานโดยนําข้อมูลทั้งหมด
ดังกล่าวข้างตนมาทําการประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 

1.2 กําหนดคุณภาพ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 
1.3 ในแผนงานควรมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน กําหนด วันเวลาการทํางาน กําหนดผู้รับผิดชอบ 

สถานที่ทํางานและอ่ืน ๆ  
1.4 มีการประเมินผลงานก่อนการนําไปใช้ ทําได้ 3 แนว คือ 

1.4.1 การประเมินจากการทดลองการปฏิบัติ 
1.4.2 การประเมินจากการร่วมพิจารณาของผู้มีประสบการณ์การทํางานมาก่อน 
1.4.3 การประเมินจากสภาพการแข่งขันการตลาด 

2. Do การปฏิบัติตามแผนงานคุณภาพ จะประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายมากหรือน้อย ขึ้นอยู่ปัจจัย
ดังต่อไปนี้ 
2.1 ผู้มีอํานาจและรับผิดชอบการบริหารแผนงาน แผนที่ได้เขียนขึ้นมีองค์ประกอบและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน 
2.2 ทักษะและความสามารถของผู้ปฏิบัติตามแผนงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ต้อง

คํานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
2.2.1 ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
2.2.2 บุคลิกภาพความเหมาะสมกับงานที่มอบหมาย 
2.2.3 ความสนใจหรือความคาดหวังของบุคลากรต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
2.2.4 แรงจูงใจที่มีให้กับบุคลากร 
2.2.5 ทัศนคติของบุคลากรกับงานที่มอบหมายและเพ่ือนร่วมงาน 

2.3 ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัคิงาน ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์สํานักงานเทคโนโลยีต่าง ๆ มี
ความพร้อมปฏิบัคิ ก็ทําให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
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2.4 การจัดซื้อ-จัดหาวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพดีแต่ราคาต่ํา ก็จะทําให้ได้ผลผลิคท่ีคุณภาพดีราคาถูก 
2.5 มีระบบการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ คือสื่อได้ชัดเจนและรวดเร็ว 

เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
3. Cheek การตรวจสอบคุณภาพ มีแนวทางการตรวจสอบดังนี้ 

3.1 ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงาน 
3.1.1 ขั้นการศึกษาข้อมูล มีการศึกษาข้อมูลได้ครบถ้วน 
3.1.2 ขั้นตอนการเตรียมงาน การเตรียมงานตามแผนงานมีความพร้อมหรือไม่ 
3.1.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน มีบุคลากรและทรัพยากรหรือไม่ 
3.1.4 ขั้นตอนการประเมิน มีเครื่องมือและข้ันตอนการประเมินผลที่เหมาะสม 

3.2 ตรวจผลงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
3.3 ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3.4 ตรวจสอบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้านบุคลากร มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับงาน ระบบการทํางาน 

ระบบการบริหารงาน งบประมาณ  
การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
เมื่อดําเนินงานตรวจสอบคุณภาพแล้ว คณะผู้ตรวจสอบจัดทํารายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารเพ่ือ
นําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ มีส่วนประกอบดังนี้ 
1. เป้าหมายการตรวจสอบ 
2. ข้อบ่งชี้ในการตรวจสอบ 
3. หลักเกณฑ์การประเมิน หรือวัดผล 
4. ระยะเวลาที่ได้ดําเนินการตรวจสอบ 
5. สถิติเปรียบเทียบผลการตรวจสอบ 
6. ข้อจํากัดในขณะที่ทําการตรวจสอบ 
7. สรุปการตรวจสอบ 
8. ข้อเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบครั้งต่อไป 

4. Action การปรับปรุงการแก้ไขผลผลิตหรือผลงาน  
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ 

4.2 เมื่อยอดรับผลการตรวจคุณภาพแล้ว ทราบจุดบกพร้องและขั้นตอนต่อไปต้องพิจารณาถึง
กระบวนการ 

4.3 การตรวจสอบผลกระทบของปัญหา 
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4.4 วิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาขึ้นอยู่กับระดับของปัญหา เช่น กิจกรรมจ้อเสนอแนะปรับปรุงงาน 
หรือจัดโครงการให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิต 

4.5 เริ่มการวางแผนการปรับปรุงงาน ซึ่งต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องตามวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 การดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายกําหนดปัญหาหรือสาเหตุของการทําผิด
เงื่อนไขที่ทําให้ไม่ได้มาตรฐาน การดําเนินการปรับปรุงแก้ไขจะต้องคํานึงผลกระทบ 

4.7 การจัดทํามาตรฐานและคู่มือป้องกันการบกพร่อง คือผลสรุปที่ได้รับจากกระบวนการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

ประเภทของแผนงาน 

1. การวางแผนงานตามระยะเวลา 
1.1 แผนงานประจําปี เป็นแผนงานที่เขียนขึ้นพื่อวางแผนทางการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี 
1.2 แผนงานประจําไตรมาส เป็นแผนที่เขียนขึ้นเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานระยะเวลา 3 

เดือน 
2. การแบ่งงานตามความรับผิดชอบ  

2.1 แผนงานส่วนบุคคล บุคคลที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจะต้องมีแผนงานของตนเอง 
2.2 แผนงานองค์กร หรือหน่วยงาน 

3. การแบ่งแผนตามลักษณะการใช้งาน 
3.1 แผนงานหลักเป็นแผนงานขององค์กร ได้กําหนดเป้าหมายนโยบาย 
3.2 แผนปฏิบัติการ เป็นแผนปฏิบัติงานเฉพาะส่วน เฉพาะงาน 
3.3 แผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติงานที่เขียนขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาทีเกิดข้ึนโดยมิได้คาดหมาย 

นโยบายคุณภาพ แผนงานคุณภาพ (P) ระบบปฏิบัติงานคุณภาพ (D) 

การตรวจสอบคุณภาพ (C) 

 

ผลการตรวจสอบคุณภาพ 

การตรวจสอบผลกระทบ (A) 

 

การปรับปรุงแก้ไข 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.4 แผนปรับปรุงงาน 

มุมมองในแง่การท า SWOT 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านการบริหารจัดการ 

1. มีแผนงานทําแผนปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพ และมีการควบคุม ติดตามตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ 

2. มีการจัดการความเสี่ยง การวางระบบการ
ควบคุมภายใน การจัดการความรู้ การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการกับการประกัน
คุณภาพ 

3. มีบุคลากรที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพ 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพและการ

บริหารจัดการยังไม่เสร็จสมบูรณ์และครบถ้วน 

ด้านประกันคุณภาพภายใน 
1. การมีส่วนร่วมจากบุคคลทั้งภายในองค์กรใน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. มีการสร้างความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 
3. มีเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและภายนอกองค์กร 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
1. ยังไม่มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือ
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้านการจัดการความรู้ 
1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร 
2. มีการรวบรวมองค์ความรู้ / การปฏิบัติที่ดี 

เพ่ืเผยแพร 

ด้านการจัดการความรู้ 
1. การสื่อสาร การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาให้กับบุคลากรยังไม่ทั่วถึงทุกระดับ 

โอกาส อุปสรรค 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี ฐานข้อมูล
ด้านการตรวจประกัน ให้กับคณะครุศาสตร์ 
ในทั้งรูปแบบ Online และ Offline 

2. คณะครุศาสตร์มีฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ข้อมูลในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ของตนเอง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ฐานข้อมูลมีการอัพเดตข้อมูลล่าช้ากว่า

ปัจจุบัน 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- 
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1. หน่วยงานได้รับการสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์ 

ด้านกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
1. มีกฏหมายกําหนดในสถานศึกษามีระบบและ

กลไลการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ด้านกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
1. ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษามีความเข้าใจใน

เกณฑ์การตรวจประเมินแตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดทําคู่มือการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA ควรมีการพัฒนาในรูปแบบของสื่อ VDO เพ่ือความ
เข้าใจง่าย 

2. การจัดทําคู่มือการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA ควรมีการนําเสนอผ่านสื่อ Online 
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ประตัวผู้เขียน 

ชื่อ : นายจีรัษติธร  มุกดาเพชร  
ตําแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
สังกัด : ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
การศึกษา: ระดับปริญญาตรี  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
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คูม่ือการใช้งานระบบ CHE QA 
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