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ความเป็นมาและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จากความเจริญของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นกระแสของโลกาภิวัตน์ท าให้สังคมในยุคปัจจุบัน        
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บุคคลในสังคมจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ส่งผลให้ระบบการจัดการศึกษาต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้สามารถผลิตและ
เพ่ิมพูนศักยภาพบุคคลในสังคมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษา แห
งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ก าหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดไวในหมวด ๖ มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  

 สถานศึกษาต่าง ๆ ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
ดังกล่าว โดยด าเนินการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรา ๔๘ ที่ก าหนดใหหนวยงาน 
ตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างระบบ
และกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองด าเนินการ          
อยางตอเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อสภาสถาบัน         
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือน าไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 

การประกันคุณภาพภายใน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ระบุ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ก าหนดให้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียกชื่อย่อว่า สกอ. มีหน้าที่พิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดบัปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ส านักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

       หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม  เมื่อวันที่   
๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ เพ่ือใช้เป็น         
แนวปฏิบัติ  สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้  ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษา จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผล   ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
สถาบันการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มี
การแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นใ นแต่ละคณะวิชา หรือ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก 
และประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

  หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๕ ไประยะหนึ่ ง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๗ 
วรรคสอง โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวง
ฉบับนี้  ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง   

  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน                 มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ท าหน้าที่หลัก ๒ ประการ คือ ๑) วางระเบียบหรือออกประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ ๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน า
ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
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ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงาน        ต้นสังกัดจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

      ๑.๑  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวง พิจารณา         
จากประเด็นต่อไปนี้ 
  ๑)  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิชาและสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด 
  ๒)  ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่ก าหนดไว้ 
  ๓)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 

      ๑.๒  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
             วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวง ให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 
       ๑)  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้มีหน่วยงานคณะกรรมการ
รับผิดชอบด าเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนาบริหารและติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการจัด
การศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๒)  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
นโยบาย และหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  ๓)  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ด าเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
  ๔)  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (๑) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
(๒) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (๓) สื่อสารการศึกษาและเทคนิคการสอน (๔) ห้องสมุด
และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน (๕) อุปกรณ์การศึกษา (๖) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา     
(๗) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (๘) องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 

  ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 



๔ 
 

 ๑.๓  การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
            ระบบการประกันคุณภาพให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา           
ที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  เสนอต่อสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ 

      ๑.๔  การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 
             ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น  อย่างน้อยหนึ่ งครั้ งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 

 ๒.  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

      ๒.๑  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
             สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับ       
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ 
หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการ
ท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุง
พัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์  และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่า  สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิต
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

      ๒.๒ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
            มาตรฐานเป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน        
การอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังต้องด าเนินการให้ดีตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

      ตัวบ่งชี้เป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบ
คุณภาพ ๙ ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ประการ ของการอุดมศึกษา และพันธกิจ สนับสนุน 
ได้แก่   

๑) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   
๒) การผลิตบัณฑิต   
๓) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
๔) การวิจัย   



๕ 
 

๕) การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
๖) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
๗) การบริหารและการจัดการ  
๘) การเงินและงบประมาณ    
๙) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

  ตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้น ๆ ได้ทั้งหมด เกณฑ์การประเมิน       
เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่งก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมศ. ทั้งนี้  เพ่ือให้การ
ประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

      ๒.๓ กลไกการประกันคุณภาพ 
       ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญจะส่งผลให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการ
หนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงาน  คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิด
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึง
ระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญ
คณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

  ๒.๔  ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
        การวิเคราะห์และวัดผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ             หาก
ปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริงถูกต้องตรงกันทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา 
คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี 
มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอน การด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงานประจ า การตรวจสอบ
ประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

การประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ 
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๔๙ ก าหนดใหมีส านักงานรับรองมาตรฐาน 



๖ 
 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกชื่อย่อว่า สมศ. ท าหนาที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่ก าหนด
ไวในพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ก าหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง          อย
างนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงาน  ที่
เกี่ยวของและสาธารณชน  สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) 
รอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) เสร็จสิ้นแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ในการประเมินรอบสี่นี้ สมศ.       มีแนวคิดใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการประเมิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมิน   ท าให้ ลด
ภาระงานด้านเอกสาร รวดเร็ว ทันเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยท าแผนเข้าประเมินเชิงพ้ืนที่ ส าหรับ
สถานศึกษาท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน  

 หลักการส าคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก  
 ๑.  เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน       
การจับผิด หรือการให้คุณ - ให้โทษ 
 ๒.  ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 
(Evidence-based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)  
 ๓.  มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตร มากกว่าการก ากับ
ควบคุม 
 ๔.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และการพัฒนาการจัดการศึกษา         
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 ๕.  มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษา  
ของชาติ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยให้เอกภาพ           
เชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่สถาบันสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 

 หลักการประเมินคุณภาพภายนอก ต้องสอดคล้องกับที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๓ ได้ระบุว่าการประกันคุณภาพภายนอก ให้ค านึงถึง 
จุดมุ่งหมายและหลักการ ดังนี้  
 ๑.  เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒.  ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง
และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
 ๓.  สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษา กับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษา     
ของชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๔.  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 



๗ 
 

 ๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 ๖.  ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายของสถานศึกษา 

นอกจากนี้ กฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดให้ท าการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
แต่ละแห่ง สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  มาตรฐานทีว่่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
 ๒.  มาตรฐานทีว่่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
 ๓.  มาตรฐานทีว่่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔.  มาตรฐานทีว่่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
 
กรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
         การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ใช้กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้

 ๑.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
     อุดมการณส าคัญของการจัดการศึกษาของชาติ คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและ    
การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการ     อย
างสมดุลระหวาง ปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวง มุ
งสรางพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
พัฒนาความรูความสามารถ เพ่ือการท างานที่มีคุณภาพโดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษา        เป
นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม ซึ่งเปนปจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ  

      เพ่ือใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาดังกลาว จึงไดก าหนด
มาตรฐานและตัวบงชี้ไว ๓ มาตรฐาน และ ๑๑ ตัวบงชี้ ดังนี้  

  มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  คน
ไทยเป็นคนเกง คนด ีและมีความสุข ประกอบด้วย ๕ ตัวบงชี้ คือ  
  ๑.๑  ก าลังกาย ก าลังใจที่สมบูรณ  
  ๑.๒  ความรูและทักษะที่จ าเปนและเพียงพอในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม 
  ๑.๓  ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว  
  ๑.๔  ทักษะทางสังคม  
  ๑.๕  คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  



๘ 
 

  มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูที่มงุพัฒนาผูเรียนเปนส าคัญและ การ
บริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ประกอบด้วย ๓ ตัวบงชี้ คือ  
 ๒.๑  การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
 ๒.๒  มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ
และมีคุณภาพ  
 ๒.๓  มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน  

  มาตรฐานที่ ๓  แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงความรู  การสรางวิถีการ
เรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง ประกอบด้วย ๓ ตัวบงชี้ คือ  
  ๓.๑  การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปน 
สังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงความรู  
  ๓.๒  การศึกษาวิจัย เสริมสราง สนับสนุนแหลงการเรียนรู และกลไกการเรียนรู  
  ๓.๓  การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม  

 ๒.  มาตรฐานการอุดมศึกษา  
       ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดยใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นกรอบในการ
พัฒนา ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่  

 มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
 มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภูมิที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

แผนภูมิที่ ๑ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๓.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา 
วัตถุประสงค์  และพันธกิจในการจัดตั้ งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ๒ ด้าน คือ  

๓.๑  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  
๓.๒ มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

  ๔.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
        จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม    

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ สถาบันการศึกษาต่างเร่ง
พัฒนาหน่วยงานท าให้เกิดความหลากหลายในการด าเนินงาน ปัญหาที่ตามมา คือ จะท าอย่างไรให้สังคม

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ ๒ 
แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ 
แนวการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณลักษณะของคนไทยที่ 
พึงประสงค์ท้ังในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีได้คุณภาพและมาตรฐาน 

หลักเกณฑ์ก ากับ
มาตรฐานรวมถึง
กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 



๑๐ 
 

เชื่อมั่นได้ว่าคุณวุฒิที่บัณฑิตได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงกันได้  

        ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานก ากับและส่งเสริม           
การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้ด าเนินการโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยขึ้น (Thai Qualifications Framework for Higher Education ; 
TQF : HEd)  โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้  (Learning Outcomes) ของ
นักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ พร้อมทั้งเป็นการสื่อสารให้สังคม 
ชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าใจตรงกัน และเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่
บัณฑิตได้รับการพัฒนา ว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษา         ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ   

            ๔.๑ การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติก าหนดผลการ
เรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย ๕ ดาน ดังนี้ 
                       (๑)  ดานคุณธรรม จริยธรรม  (Ethics and Moral)  หมายถึง การพัฒนานิสัย      ใน
การประพฤติอย างมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในส วนตนและส วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัย และการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม   
          (๒)  ดานความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และ
การน าเสนอขอมูล การวิเคราะหและจ าแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ 
และสามารถเรียนรู้ดวยตนเองได 
          (๓)  ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ        วิ
เคราะหสถานการณ์และใชความรู้ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตาง ๆ      ใน
การคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหม ๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน  
          (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  (Interpersonal 
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเปนกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า         
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตนเอง  
           (๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช เทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ 
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    

   นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง ๕  ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง  
เชน การเตนร า ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตรการแพทย์   
จึงตองเพ่ิมการเรียนรู้ทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)  



๑๑ 
 

  ๔.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  คือ ขอก าหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุ่งหวังใหผู้ เรียน
พัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง ๕ ดาน ที่ไดรับการพัฒนาดังกลาว และแสดงออกถึงความรู้ ความเขาใจ 
และความสามารถจากการเรียนรู้เหลานั้นไดอยางเป็นที่เชื่อถือ เมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตร    
นั้นแลว  

  มาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งมีอยางนอย ๕ ดาน ดังกลาวขางตน เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละดานจะมีระดับความซับซอนเพ่ิมขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิ
สูงขึ้น ทักษะและความรู้จะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ ากวาสู่ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐาน    
ผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่ง จะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
ของระดับคุณวุฒิที่ต่ ากวาดวย 

(๑) มาตรฐานผลการเรียนรู้ดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แมวาบางสาขา/
สาขาวิชา นักศึกษาจ าเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย นักบัญชี และ        
นักกฎหมาย เปนตน 

(๒) มาตรฐานผลการเรียนรู้ดานความรู้และดานทักษะทางปญญา จะเกี่ยวของโดยตรงกับ
สาขา/สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งตองระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา  

(๓) มาตรฐานผลการเรียนรู้ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
มุ่งหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ดานเหลานี้ 

(๔) มาตรฐานผลการเรียนรู้ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มุ่งหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ดานนี้ แตส าหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้นี้  จะตองเนนใหมีความช านาญมากกวานักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอ่ืน ๆ เชน 
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีความช านาญและทักษะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ดานความรู้ และดานทักษะทางปญญาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ตามมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา     ที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึง        การ
ประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา      มี
ฐานะเป็นองค์การมหาชน ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษา” 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกต ิที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ  มีการ



๑๒ 
 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
                       การประกันคุณภาพภายใน 

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายใน จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า ( input) กระบวนการ (process) 
และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก ที่เน้นการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา (output/outcome) ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพ
ภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภูมิที่  ๒ 
 

แผนภูมิที่  ๒  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จากแผนภูมิที่ ๒ จะเห็นว่า เมื่อสถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว  
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือน าเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จะน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อน
ภาพที่แท้จริงของสถานศึกษาในทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) สมศ. ได้ก าหนดตัวบ่งชี้
ครอบคลุม ๔ มาตรฐาน ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัด
กระทรวงกลาโหม (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) มีตัวบ่งชี้ จ านวน ๒๐ ตัวบ่งชี้ ๆ ละ ๕ คะแนน รวมน้ าหนัก 
๑๐๐ คะแนน โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ พ้ืนฐาน (๑๖ ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์             
(๒ ตัวบ่งชี้) และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งชี้)  

 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านคุณภาพศิษย์ 
๑)  ผู้เรียนเป็นคนดี 
๒)  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

การปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ 
สถาบัน 

รายงาน
ประจ าปี 

 

การตรวจเยี่ยม 
รายงานผล   
การประเมิน 

การติดตามผล 

    ข้อมูลป้อนกลับ 

    ข้อมูลป้อนกลับ 



๑๓ 
 

๓)  ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  
๔)  ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้กับสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ 
๕)  ครู/อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 
๖)  ครู/อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 
๗)  ครู/อาจารย์มีผลงานน าไปใช้ประโยชน์ 
๘) ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
๙)  การด าเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
๑๐)  การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑๑) การบริหารความเสี่ยง 
๑๒) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
๑๓)  การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 
๑๔)  การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๕)  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๖)  การพัฒนาสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
๑๗) อัตลักษณ์ผู้เรียน 
๑๘) เอกลักษณ์สถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
๑๙) มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) 
๒๐) มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ. 

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินรอบสี่  ประกอบด้วย 
  ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ และหลักฐานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ 
บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้เรียน 
  ๒. ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ข้อมูล ๓ ปีย้อนหลัง คิดคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ข้อมูลปีล่าสุด ๑ ปี 

  วิธีการประเมินของ สมศ. ใช้การประเมินด้วยระบบออนไลน์ 
  ๑. สถานศึกษากรอกข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ส่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก    
ต้นสังกัด ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สมศ.  สมศ.น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาคมตรวจสอบ 



๑๔ 
 

สถานศึกษาขอรับการประเมินออนไลน์จาก สมศ. โดยการพิจารณาของต้นสังกัด           คณะผู้ประเมิน
ภายนอกวิเคราะห์ความถูกต้อง สมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือของข้อมูล สถานศึกษาขอรับการประเมิน
ออนไลน์จาก สมศ. และเสนอผลให้คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความเห็นชอบ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 
  ๒. ผลประเมิน  จัดกลุ่มผลการประเมินสถานศึกษา ออกเป็น ๕ กลุ่ม สถานศึกษา 
   กลุ่ม ๑ ต้นสังกัดจ าเป็นต้องให้การสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน 
   กลุ่ม ๒ ต้นสังกัดต้องให้การสนับสนุนเพื่อปรับปรุง 
   กลุ่ม ๓ ต้นสังกัดต้องให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนา 
   กลุ่ม ๔ ต้นสังกัดควรให้การส่งเสริมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
   กลุ่ม ๕ ต้นสังกัดควรให้การส่งเสริมในการเป็นต้นแบบ 
  ๓. การรับรองมาตรฐานตามความสมัครใจ : ระบบการตรวจเยี่ยม มีข้ันตอนดังนี้ 
   ๓.๑ สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินออนไลน์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ท าการยื่นขอรับการ
ประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน ภายใน ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับแจ้งผล 
   ๓.๒ สมศ. ด าเนินการประเมินตามล าดับการยื่นขอของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์
ข้อมูล ขอข้อมูลเพ่ิมเติม ประสานก าหนดวันลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม ท าการประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐาน 
สมศ. พิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน 
   ๓.๓ การวัดและประเมินผล  มี ๒ ประเภท 
    ๓.๓.๑ มาตรฐานระดับชาติ  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพให้ได้
มาตรฐานที่ก าหนด ประกอบด้วย ๓ รูปแบบ คือ ประเมินทั่วไป ประเมินเฉพาะทาง และประเมินโดย
ก าหนดเป้าหมายร่วม 
    ๓.๓.๒ มาตรฐานระดับนานาชาติ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสู่สากล ประกอบด้วย ๒ รูปแบบ คือ แบบก้าวหน้า (ประเมินร่วม
ไทย-สากล หรือประเมินโดยองค์กรนานาชาติ) และแบบท้าทาย (จัดอันดับ) 
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