
 

บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพ่ือรองรับ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  

โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
 2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการ 

ประกันคุณภาพภายในที่ก าหนดไว้ 
 3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
      1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  1) ให้มีกรรมการรับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่
พัฒนา บริหารและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ให้หน่วยงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ก ากับติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  3) ให้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 
  4) ให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ  
      1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
  มีการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอ
ต่อสภาสถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องต่อเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
      1.4 มีการติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 
  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผล
ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน 
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2. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตาม 

แผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุ
เป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  

2) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงาน 
ของสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ 
สมศ.  กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ  

3) กลไกการประกันคุณภาพ  มีคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ 
สถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดับ  โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   และหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของ
คณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพทีเ่หมาะสมส าหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน  แต่ที่
ส าคัญนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้
งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

4) ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  มีระบบสารสนเทศที่เป็นข้อมูลจริง ถูกต้อง 
ตรงกันทุกระดับ 
 

3. แผนงานและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา 
 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. 
1. วางแผนด าเนินการ             
2. เก็บข้อมูล 12 เดือน             
3. จัดท า SAR เตรียมการ
ประเมิน 

            

4. ประเมินระดับหน่วยงาน             
5.น าผลการประเมินมาจัดท า 
SAR เตรียมประเมิน 

            

6.ส่งรายงานประกันคุณภาพ
ประจ าปี (SAR)  

            

7. ปรับปรุงและด าเนินการ
ปรับปรุงตามผลการประเมิน
และน าผลการประเมินมา
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ประจ าปี  
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แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จึงใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA  คือ การวางแผน (plan) การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 P =  เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้า
นี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์
การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปี
การศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
 D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 ถึง
เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน - เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป) 
 C =  ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหน่วยงาน/สถาบัน (ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
ของปีการศึกษาถัดไป 
 A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารของ
สถาบัน น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงาน มาท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดท าโครงการ
พัฒนา 
 
การเขียนรายงานประเมินตนเอง 

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง รายงานการประเมิน 
ตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดท า
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าปี มี 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   

2. เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเองทราบจุดแข็ง  
จุดที่ควรปรับปรุง ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

3. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 


