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การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภณ เพ็ชรพวง
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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คุณภาพ  คืออะไรคุณภาพ  คืออะไร
“คุณภาพ” เปนคําที่มีพ้ืนฐานมาจาก

ภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม ซึ่งมีคําที่

เกี่ยวของคือ    การตรวจสอบ การ

ควบคุม มาตรฐานหรือขอกําหนดและ

ความพอใจของลูกคา

“คุณภาพ” เปนคําที่มีพ้ืนฐานมาจาก

ภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม ซึ่งมีคําที่

เกี่ยวของคือ    การตรวจสอบ การ

ควบคุม มาตรฐานหรือขอกําหนดและ

ความพอใจของลูกคา

ความหมายความหมาย
Deming นิยามวา คุณภาพ คือ ระดับท่ี

สามารถทํานายไดของความไววางใจ

Juran นิยาม คุณภาพ คือ ความเหมาะสม

สําหรับการใช
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Crosby นิยามวา คุณภาพ คือ ความตรงตาม

ขอกําหนด ไมใชความดีหรือความสวยงาม

Xe-rox นิยามวา สิ่งท่ีจัดใหกับลูกคาท้ัง

ภายในและภายนอก รวมถึงการผลิตและ

การบริการตามตองการและความจําเปน

ของลูกคา

Feigenbaum นิยามวา คุณภาพ คือ วิธีการ

ในการบริหารองคกรหรือการประกอบขึน้เปน

สินคาทั้งหมด และลักษณะนิสัยของการบริการ 

การตลาด การวิศวกรรม การผลิตและการ

บํารุงรักษา โดยที่สินคาและบริการน้ันตรงตาม

ความคาดหวังของลูกคา
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Hutchins (1991 : 1-2) สรุปวา คุณภาพ สามารถนิยาม

ไดหลายประการข้ึนอยูกับพื้นฐานของแนวคิด คือ

คุณภาพ  หมายถึง ความตรงตามลักษณะเฉพาะ และ

มาตรฐานในการใชประโยชนขององคกรเปนนิยามท่ีถือ

องคกรเปนพ้ืนฐาน

คุณภาพ  หมายถึง ความเหมาะสมกับการใชของ

สินคาหรือบริการเปนนิยามท่ีถือเอาความพึงพอใจของ

ลูกคาเปนพ้ืนฐาน

คุณภาพ  หมายถึง การตอบสนองความตองการ 

ความปรารถนาและความคาดหวังของลูกคาไดใน

ราคาประหยัด เปนนิยามท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความพึง

พอใจของลูกคาและองคกร

เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2540:22) สรุปความหมายของ

คุณภาพวา หมายถึงลักษณะของสินคา บริการ หรือ

กระบวนการผลิตท่ีตรงตามมาตรฐาน เหมาะสมกับการใช

ตอบสนองความตองการของลูกคา คุมกับคาใชจายและ

ทําใหเกิดความพึงพอใจ
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วิฑูรย สิมะโชคดี (2541:2-4) ไดใหความหมาย

ของคําวา “คุณภาพ”ไวดังน้ี

วิฑูรย สิมะโชคดี (2541:2-4) ไดใหความหมาย

ของคําวา “คุณภาพ”ไวดังน้ี

1. สินคาหรือบริการท่ีมีความเปนเลิศในทุกดาน

2. สินคาหรือบริการท่ีเปนไปตามขอกําหนดหรือมาตรฐาน

3. สินคาหรือบริการท่ีเปนไปตามความตองการของลูกคา

4. สินคาหรือบริการท่ีสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา

5. สินคาหรือบริการท่ีปราศจากการชํารุดหรือขอบกพรอง

6. คุณภาพมีความหมายตางกันไปตามความรูสึกหรือความ

ตองการของผูใชหรือลูกคา

คุณภาพ คืออะไรคุณภาพ คืออะไร
Quality = 

Performance/Expectations

คุณภาพ = ผลงานหรือผลผลิต/   

               ความคาดหวัง
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มิติคุณภาพ
(Dimentions of Quality)

มิติคุณภาพ
(Dimentions of Quality)

Performance =  ผลงานสําคัญ /สมรรถนะหลัก

Features = ลักษณะรอง  พิเศษ  สวนเพิ่ม

Conformance  = เปนไปตามเกณฑ เชน มอก.

Reliability = คงเสนคงวา ไวใจได 

Durability = ทนทาน ใชไดนาน

มิติคุณภาพ(ตอ)
(Dimentions of Quality)

มิติคุณภาพ(ตอ)
(Dimentions of Quality)

Service =  บริการ ซอมบํารุง เปล่ียนอะไหล ฯลฯ

Response = ใกลชิด เขาถึงตัว ใหเกียรติ สุภาพ

Aesthetics  = มีสุนทรียะ มีรสนิยม มี Style.

Reputation = ช่ือเสียง การยอมรับ  เชน เคย  

                    ไดรับรางวัล ชนะเลิศการประกวด
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ลักษณะระบบคุณภาพลักษณะระบบคุณภาพ

1. มีการออกแบบโครงสรางความรับผิดชอบ 

ขั้นตอน กระบวนการ และแหลงทรัพยากรของ

องคกร เพ่ือนํามาใชกับการบริหารเพ่ือคุณภาพ

2. ฝายบริหารไดพัฒนาจัดตั้งและนําระบบ

คุณภาพไปใชเปนเครื่องมือ เพ่ือใหนโยบาย

วัตถุประสงคที่กําหนดไวบรรลุผลสําเร็จ

1. มีการออกแบบโครงสรางความรับผิดชอบ 

ขั้นตอน กระบวนการ และแหลงทรัพยากรของ

องคกร เพ่ือนํามาใชกับการบริหารเพ่ือคุณภาพ

2. ฝายบริหารไดพัฒนาจัดตั้งและนําระบบ

คุณภาพไปใชเปนเครื่องมือ เพ่ือใหนโยบาย

วัตถุประสงคที่กําหนดไวบรรลุผลสําเร็จ

ลักษณะระบบคุณภาพลักษณะระบบคุณภาพ
 3. ระบบคุณภาพตองมีรายการองคประกอบตางๆ ตามที่กําหนด

ไวในมาตรฐานนานาชาติอยางเหมาะสม

 4. ภารกิจของระบบคณุภาพ คือ การใหความเช่ือม่ันวา

- ทุกคนเขาใจระบบเปนอยางดี และระบบนัน้มีประสิทธิผล

- สินคาหรือบริการ สามารถตอบสนองความคาดหวังของ

ลูกคาไดอยางแทจริง

- เนนท่ีการปองกันปญหามากกวาการแกไขหลังจาก

เกิดปญหา

 3. ระบบคุณภาพตองมีรายการองคประกอบตางๆ ตามที่กําหนด

ไวในมาตรฐานนานาชาติอยางเหมาะสม

 4. ภารกิจของระบบคณุภาพ คือ การใหความเช่ือม่ันวา

- ทุกคนเขาใจระบบเปนอยางดี และระบบนัน้มีประสิทธิผล

- สินคาหรือบริการ สามารถตอบสนองความคาดหวังของ

ลูกคาไดอยางแทจริง

- เนนท่ีการปองกันปญหามากกวาการแกไขหลังจาก

เกิดปญหา
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การประกันคุณภาพคืออะไรการประกันคุณภาพคืออะไร

Sallis (2002:17) นิยามวาการประกัน

คุณภาพคือ การออกแบบคุณภาพมุงสู

กระบวนการสรางความตระหนักและ

ความม่ันใจในผลผลิต

Sallis (2002:17) นิยามวาการประกัน

คุณภาพคือ การออกแบบคุณภาพมุงสู

กระบวนการสรางความตระหนักและ

ความม่ันใจในผลผลิต

การประกนัคุณภาพคืออะไรการประกนัคุณภาพคืออะไร

Hoy, Bayne-Jardine and Wood (2000 : 11) 

นิยามการประกันคุณภาพไวดังนี้

1. เปนขอกําหนดมาตรฐานโดยผูเช่ียวชาญ

2. มาตรฐานคุณภาพการจัดการเปนการสราง

ขอตกลง ของความจําเปนในการจัดหาคุณภาพ

ตามความคาดหวังและความตองการของลูกคา

Hoy, Bayne-Jardine and Wood (2000 : 11) 

นิยามการประกันคุณภาพไวดังนี้

1. เปนขอกําหนดมาตรฐานโดยผูเช่ียวชาญ

2. มาตรฐานคุณภาพการจัดการเปนการสราง

ขอตกลง ของความจําเปนในการจัดหาคุณภาพ

ตามความคาดหวังและความตองการของลูกคา
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การประกนัคุณภาพคืออะไรการประกนัคุณภาพคืออะไร

การประกันคุณภาพ  คือ กลยุทธท่ีไดวางแผน

ไวอยางเปนระบบและการปฏิบัติงานท่ีไดมีการ

ออกแบบไวโดยเฉพาะ เพ่ือรับประกันวา

กระบวนการไดรับการดูแล รวมถึงการ

ปฏิบัติงานนั้นมุงไปสูเปาหมายท่ีต้ังไวอยู

ตลอดเวลา(Cuttance ,1994:5) 

การประกันคุณภาพ  คือ กลยุทธท่ีไดวางแผน

ไวอยางเปนระบบและการปฏิบัติงานท่ีไดมีการ

ออกแบบไวโดยเฉพาะ เพ่ือรับประกันวา

กระบวนการไดรับการดูแล รวมถึงการ

ปฏิบัติงานนั้นมุงไปสูเปาหมายท่ีต้ังไวอยู

ตลอดเวลา(Cuttance ,1994:5) 

การประกนัคุณภาพคืออะไรการประกนัคุณภาพคืออะไร

การประกันคุณภาพ  คือ เปนระบบการควบคุม

ตรวจสอบ และตัดสินคุณภาพตามเกณฑที่

กําหนด  มีการควบคุมใหเกิดการปฏบิัตติาม

เกณฑ มีการตรวจสอบการปฏิบัต ิและตัดสิน

วางานน้ันบรรลุตามเกณฑหรือไม(สมคิด พรม

จุยและสุพักตร พิบูลย ,2545) 

การประกันคุณภาพ  คือ เปนระบบการควบคุม

ตรวจสอบ และตัดสินคุณภาพตามเกณฑที่

กําหนด  มีการควบคุมใหเกิดการปฏบิัตติาม

เกณฑ มีการตรวจสอบการปฏิบัต ิและตัดสิน

วางานน้ันบรรลุตามเกณฑหรือไม(สมคิด พรม

จุยและสุพักตร พิบูลย ,2545) 
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กระบวนการคุณภาพกระบวนการคุณภาพ

กําหนดคุณลักษณะของสินคาท่ีตองการผลิต

ออแบบผลิตภัณฑ

ดําเนินการผลิตหรือติดต้ัง

กํากับ ตรวจสอบ

ทบทวนการใช และปรับปรุงแกไข พัฒนา

กําหนดคุณลักษณะของสินคาท่ีตองการผลิต

ออแบบผลิตภัณฑ

ดําเนินการผลิตหรือติดต้ัง

กํากับ ตรวจสอบ

ทบทวนการใช และปรับปรุงแกไข พัฒนา

Hutchins (1991 : 3-4) แบงการสรางคุณภาพไดเปน 4 ข้ันHutchins (1991 : 3-4) แบงการสรางคุณภาพไดเปน 4 ข้ัน

ขั้นท่ี 1 การตรวจสอบ (Inspection) 

โดยหนวยตรวจสอบ ตรวจผลิตภัณฑ

เทียบกับขอกําหนด การแบงกลุมสินคา 

การตัดเกรด และรายงานไปยังหนวย

ผลิตเพ่ือแกไข

ขั้นท่ี 1 การตรวจสอบ (Inspection) 

โดยหนวยตรวจสอบ ตรวจผลิตภัณฑ

เทียบกับขอกําหนด การแบงกลุมสินคา 

การตัดเกรด และรายงานไปยังหนวย

ผลิตเพ่ือแกไข
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ขั้นที่ 2  การควบคุมคุณภาพ(Quality 

Control) โดยหนวยตรวจสอบหรือหนวย

ควบคุมคุณภาพ มีจุดเนนในการควบคุม

กระบวนการผลิตใหมีความสูญเสียนอยทีสุ่ด 

ผูปฏิบัติงานจะตองมีการตรวจสอบตนเอง มีการ

ทดสอบสินคา การใหขอมูลปอนกลับและการ

แกไข (เชน ตรวจจับ ตรวจนับ ตรวจสอบ)

ขั้นที่ 3  การประกันคุณภาพ (Quality 

Assurance) มีหนวยประกันคุณภาพที่ใหการ

ฝกอบรมและใหคําแนะนําแกผูปฏิบัติงาน  โดย

มีจุดเนนการประกันกระบวนการ และคุณภาพ

สินคา  มีทั้งตรวจสอบจากภายนอกและภายใน

องคกร  มีเกณฑมาตรฐานที่เปนสากล เชน ISO 

9000 
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ขั้นท่ี 4 การบริหารคุณภาพท้ังองคกร 

(Total Quality Management) เปนการ

ใหความสําคัญกับคุณภาพมากขึ้น จุดเนน

คือการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องในทุก

กระบวนการทํางาน  โดยมีกลุมงานและทุก

คนในองคกรเปนผูรับผิดชอบ

ความหมายของคุณภาพการศึกษา ความหมายของคุณภาพการศึกษา 

เปนการผสมผสานคณุภาพ 3 สวน คือ 

คุณภาพตามมาตรฐานทางการศกึษา 

คุณภาพตามความตองการของ

ผูรับบริการ และคุณภาพตามความมุง

หมายของผูใหบริการทางการศกึษา

เปนการผสมผสานคณุภาพ 3 สวน คือ 

คุณภาพตามมาตรฐานทางการศกึษา 

คุณภาพตามความตองการของ

ผูรับบริการ และคุณภาพตามความมุง

หมายของผูใหบริการทางการศกึษา
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คุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษา
   (Quality of Education) 

หมายถึง การบงช้ีคุณลักษณะท่ีมีความเปนเลิศ

ทางดานตางๆ ท้ังดานการบริหารและดานวิชาการ โดย

ผานกระบวนการผลิตเปนระบบ  ประกอบดวยปจจัย

นําเขากระบวนการและผลผลิตตามกรรมวิธี การวัด

ดวยเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับของสังคม

   (Quality of Education) 
หมายถึง การบงช้ีคุณลักษณะท่ีมีความเปนเลิศ

ทางดานตางๆ ท้ังดานการบริหารและดานวิชาการ โดย

ผานกระบวนการผลิตเปนระบบ  ประกอบดวยปจจัย

นําเขากระบวนการและผลผลิตตามกรรมวิธี การวัด

ดวยเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับของสังคม

การประกันคุณภาพการศึกษา คืออะไรการประกันคุณภาพการศึกษา คืออะไร

การประกันคุณภาพทางการศึกษา  เกิดจาก

การรวมแนวคิด 2 อยางเขาดวยกันคอื 

แนวคิดเก่ียวกับการประกันคณุภาพ 

(Quality Assurance) และแนวคิด

เก่ียวกับคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพทางการศึกษา  เกิดจาก

การรวมแนวคิด 2 อยางเขาดวยกันคอื 

แนวคิดเก่ียวกับการประกันคณุภาพ 

(Quality Assurance) และแนวคิด

เก่ียวกับคุณภาพการศึกษา
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ความหมายของการประกันคุณภาพการศกึษาความหมายของการประกันคุณภาพการศกึษา

เปนกระบวนการท่ีสถานศึกษากําหนดขึ้น  

เปนแนวปฏิบัติเพ่ือใหมีความม่ันใจวา ถา

ทําตามกระบวนการท่ีกําหนดนี้แลว 

การศึกษาจะมีคุณภาพหรือเปนท่ีพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

ความหมาย

การประกันคุณภาพการศึกษา  คือ การบริหาร

จัดการและการดําเนนิกิจกรรมตามภารกิจปกติของ

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรยีนอยาง

ตอเนื่อง และสรางความม่ันใจใหผูรับบริการทางการ

ศึกษา 
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ความจําเปนในการประกันคุณภาพ

การศึกษา

ความจําเปนในการประกันคุณภาพ

การศึกษา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเรว็  แตละ

ประเทศเรียนรู ปรับตัว กาวทันการ

เปลี่ยนแปลง พรอมจะเผชิญกับกระแสโลก 

ปจจัยสําคัญไดแก     

          การพัฒนาคุณภาพคน

ความจําเปนในการประกันคุณภาพ

การศึกษา

ความจําเปนในการประกันคุณภาพ

การศึกษา

เปนงานสําคัญของสถานศึกษา 

โดยสถานศึกษา เพื่อผูเรียน

และสังคมโดยรวม
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ความจําเปนในการประกันคณุภาพการศกึษาความจําเปนในการประกันคณุภาพการศกึษา

การพฒันาคนจําเป็นต้องจัด

การศึกษาทีมีคุณภาพ เพอืให้

คนได้รับการพฒันาศักยภาพ

อย่างเต็มที

ความจําเปนในการประกันคณุภาพการศกึษาความจําเปนในการประกันคณุภาพการศกึษา

คุณภาพการศึกษาของไทยยังตอง

ไดรับการปรับปรุงท้ังดานสติปญญา 

ความรู  ความสามารถ จริยธรรมและ

คุณธรรม
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ความจําเป็นในการประกนัคุณภาพการศึกษาความจําเป็นในการประกนัคุณภาพการศึกษา

การประกนัคุณภาพจึงผสมผสานอยู่ใน

กระบวนการบริหารและการจัดการเรียน

การสอนตามปกติของสถานศึกษาเพอื

พฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนือง 

ตลอดเวลา

ความสําคัญ

ทําใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือได 

ปองกันการจัดการศึกษาท่ีไมมีคุณภาพ 

ทําใหผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษามุงบริหารจัด

การศึกษาสูคุณภาพและมาตรฐานอยางจริงจัง
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ประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจวา

สถานศึกษาจะจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด

2. ครูไดทํางานอยางมืออาชีพ ไดทํางานท่ีเปนระบบท่ีดี มี

ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได และเนน

วัฒนธรรมคุณภาพ ไดพัฒนาตนเองและผูเรียนอยาง

ตอเนื่อง ทําใหเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน

ประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ผูบริหารไดใชภาวะผูนํา และความรูความสามารถ

ในการบริหารงานอยางเปนระบบ และมีความโปรงใส 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับและ

นิยมชมชอบของผูปกครองและชุมชน ตลอดจน

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กอใหเกิดความภาคภูมิใจและ

เปนประโยชนตอสังคม
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ประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. หนวยงานท่ีกํากับดูแลไดสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะชวยแบงเบาภาระในการ

กํากับดูแลสถานศึกษา และกอใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพ

ทางการศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา

5. ผูประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดเยาวชน

และคนท่ีดีมีคุณภาพและศักยภาพท่ีจะชวยทํางานพัฒนา

องคกร ชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป

การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนการดําเนินกิจกรรม

และภารกิจตาง ๆท่ีเปนกิจวัตรปกติของสถานศึกษาท้ัง

ดานวิชาการและการบริการ/การจัดการ เพื่อสรางความ

มั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษา ท้ังผูรับบริการโดยตรง 

คือ ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแก 

สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม วาการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทําให

ผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม

มาตรฐานการศึกษาท่ีไดกําหนดไว
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การประกันคุณภาพ

ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ

การประกันคุณภาพ

ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ

หมวดที่ 6หมวดที่ 6

มาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา
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มาตรา 47มาตรา 47

ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย ระบบ

การประกันคุณภาพภายใน และระบบ

การประกันคุณภาพภายนอก

ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย ระบบ

การประกันคุณภาพภายใน และระบบ

การประกันคุณภาพภายนอก

มาตรา 48มาตรา 48
 ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบ

ประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมี

การจัดทํารายงานประจําป  เสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ   และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ

เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

 ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบ

ประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมี

การจัดทํารายงานประจําป  เสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ   และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ

เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
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มาตรา 49มาตรา 49

 ให้มีสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา มีฐานะเป็นองคก์ารมหาชน ทาํหนา้ทีพฒันา

เกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และทาํการ

ประเมินผลการจดัการศึกษา เพือให้มีการตรวจสอบ

คุณภาพของสถานศึกษา โดยคาํนึงถึงความมุ่งหมาย 

หลกัการ และแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัตามที

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติันี

 ให้มีสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา มีฐานะเป็นองคก์ารมหาชน ทาํหนา้ทีพฒันา

เกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และทาํการ

ประเมินผลการจดัการศึกษา เพือให้มีการตรวจสอบ

คุณภาพของสถานศึกษา โดยคาํนึงถึงความมุ่งหมาย 

หลกัการ และแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัตามที

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติันี

มาตรา 49 (ตอ)มาตรา 49 (ตอ)

ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษาทุกแหง  อยางนอยหนึง่คร้ัง

ในทุกหาป   นับตั้งแตการประเมินคร้ัง

สุดทายและเสนอผลการประเมินตอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน

ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษาทุกแหง  อยางนอยหนึง่คร้ัง

ในทุกหาป   นับตั้งแตการประเมินคร้ัง

สุดทายและเสนอผลการประเมินตอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน
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มาตรา 50มาตรา 50
 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร 

หลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจน

ใหบุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้ง

ผูปกครอง  และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของ

สถานศึกษา  ใหขอมูลเพ่ิมเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวา

เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารอง

ขอของสมศ.หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอก ซึ่ง

สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษานั้น

 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร 

หลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจน

ใหบุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้ง

ผูปกครอง  และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของ

สถานศึกษา  ใหขอมูลเพ่ิมเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวา

เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารอง

ขอของสมศ.หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอก ซึ่ง

สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษานั้น

มาตรา 51มาตรา 51
ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใด

ไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด  ให สมศ.จัดทํา

ขอเสนอแนะการปรับปรุง แกไข ตอหนวยงานตน

สังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาว ให 

สมศ. รายงานตอ คณะกรรมการการศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน หรือ คณะกรรมการการการอดุมศึกษา เพ่ือ

ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข

ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใด

ไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด  ให สมศ.จัดทํา

ขอเสนอแนะการปรับปรุง แกไข ตอหนวยงานตน

สังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาว ให 

สมศ. รายงานตอ คณะกรรมการการศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน หรือ คณะกรรมการการการอดุมศึกษา เพ่ือ

ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข
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การประกันคุณภาพ

การศึกษา

การประกันคุณภาพ

การศึกษา

ประกัน:ทําไม?ประกัน:ทําไม?
Insure  - Insurance   ประกันภัย

Assure  - Assurance   ความมั่นใจ

Bail  out  ประกันตัว

      “ ทําใหเกิดความม่ันใจ”

Insure  - Insurance   ประกันภัย

Assure  - Assurance   ความมั่นใจ

Bail  out  ประกันตัว

      “ ทําใหเกิดความม่ันใจ”
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จากผลการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ.จากผลการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ.
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ความหมาย

ระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก

ภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดย

หนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานัน้ 
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จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน

คือการท่ีสถานศึกษารวมกันพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

เปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน

การท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตาม

ขอ 1 

ตองทําใหการประกันคุณภาพ เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารจัดการ และการทํางาน

ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 



06/06/61

37

การประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของ

บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา

แนวคิดและหลักการในการประกันคณุภาพ

การศึกษา

แนวคิดและหลักการในการประกันคณุภาพ

การศึกษา
1.การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และ

การพัฒนาสถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน

2. การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด

3. การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคณุภาพของสถานศึกษา 

โดยหนวยงานที่กํากับดูแลในเขตพืน้ที่ และหนวยงานตนสังกัดใน

สวนกลาง 
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แนวคิดตามหลักการบริหารแนวคิดตามหลักการบริหาร
 การประกันคณุภาพเปนกระบวนการบริหารจัดการเพือ่ให

บรรลุเปาหมายในการพฒันาคุณภาพใหเปนตามมาตรฐานที่

ตองการ

 การประกันคุณภาพของสถานศึกษา เปนกระบวนการท่ีบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษา รวมกันวางแผน กําหนดเปาหมาย และวิธีการ ลง

มือทํา ตามแผน ในทุกขั้นตอน ตรวจสอบผลงาน หาจุดเดน จุดดอย 

รวมปรับปรุงแผนงานน้ัน ๆ มุงหวังประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ

หลักการประกันคุณภาพ
1.  การกระจายอํานาจ
     (Decentralization)

2. การเปดโอกาสการมีสวนรวม

    (Participation)

3. ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได

    (Accountability)
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พัฒนา

คุณภาพ

การติดตาม

ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา

การประเมินและ

รับรอง

คุณภาพ

วงจรคุณภาพ

P

D

C 

A

     สถานศึกษา

     องคกรระดับจังหวัด    

     / เขตพ้ืนท่ี

     องคกรหลัก

     การประเมินคุณภาพ

     ภายใน

   การประเมินเพือ

     รับรองมาตรฐาน

     การศึกษา

วงจรคุณภาพ PDCA

(Plan – Do – Check - Act) 

วงจรคุณภาพ PDCA

(Plan – Do – Check - Act) 
เร่ิมจากกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานของ

การศึกษา แลววางแผน (P) เพ่ือนําไปสูเปาหมาย

ท่ีกําหนดจากการดําเนินการตามแผน (D) 

ในขณะท่ีดําเนินการก็ทําการตรวจสอบ (C) วา

ดําเนินการไปแลวนําไปสูเปาหมายหรือไมเพียงใด 

แลวนําผลการตรวจสอบไปปรับปรุง(A) แลว

วางแผนใหดําเนินงานในข้ันตอไปใหดีข้ึน  ซึ่งการ

ดําเนินการดังกลาวจะตองทําใหเปนวงจรตอเนื่อง

เร่ิมจากกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานของ

การศึกษา แลววางแผน (P) เพ่ือนําไปสูเปาหมาย

ท่ีกําหนดจากการดําเนินการตามแผน (D) 

ในขณะท่ีดําเนินการก็ทําการตรวจสอบ (C) วา

ดําเนินการไปแลวนําไปสูเปาหมายหรือไมเพียงใด 

แลวนําผลการตรวจสอบไปปรับปรุง(A) แลว

วางแผนใหดําเนินงานในข้ันตอไปใหดีข้ึน  ซึ่งการ

ดําเนินการดังกลาวจะตองทําใหเปนวงจรตอเนื่อง
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    กระบวนการทํางานตามวงจร  PDCA

Plan

Do

Check

Act

กําหนดปญหา

หาสาเหตุ

วางแผนรวมกัน

ลงมือปฏิบัติ

เก็บรวบรวมขอมูล
ยืนยันผลลัพธ

บันทึกผล
ปรับปรุงระบบ / วิธีการทํางาน

ปรับมาตรฐาน / มาตรการ

สรุประบบประกันคุณภาพการศึกษา

หมายถึงระบบการบริหารงานของ

โรงเรียน ท่ีทําใหโรงเรียนสามารถบรรลุ

ถึงมาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนดไว

ตลอดเวลา เพ่ือใหผูรับบริการเกิดความ

ม่ันใจในคุณภาพของโรงเรียน
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การประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทย

มีการดําเนินการดังน้ี

1. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให

ทุกโรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเทาเทียมกัน

2. สงเสริมใหมีความรวมมือระหวางหนวยงานและ

องคกรตาง ๆ ในกระบวนการประกันคุณภาพทาง

การศึกษาเพ่ือสรางจิตสํานึกในบทบาทหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบ ในการจัดการศึกษารวมกัน

3. สรางความสมดุลใหเกิดขึน้ระหวางเสรีภาพใน

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ

สถานศึกษากับกรอบการดําเนินงานที่สวนกลาง

กําหนด

4. พัฒนาคุณภาพและดําเนินการจัดการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง

ตามวงจรคุณภาพP-D-C-A
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กระบวนการการประกันคุณภาพภายใน

ตามแนวคิดของการประกันคุณภาพ

1. การควบคุมคุณภาพ 

2. การตรวจสอบ

คุณภาพ 3. การประเมินคุณภาพ 

 กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของ

หลักการบริหารที่เปนกระบวนการครบวงจร (PDCA) 

1. การรวมกันวางแผน (Planning)

2. การรวมกันปฏิบัติตามแผน 

(Doing)
3. การรวมกันตรวจสอบ (Checking)

4. การรวมกันปรับปรุง (Action)
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แสดงกระบวนการประกันคุณภาพภายในตาม

แนวคิดของหลักการบริหาร

ขั้นตอนการดําเนินการการ

การประกันคุณภาพภายใน 

1.ขั้นการเตรียมการ 

2. ขั้นการดําเนินงาน 

3. ขั้นการจัดทํารายงาน
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1.1 การเตรียมความ

พรอมของบุคลากร 

1.2 การแตงตั้ง

คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

2. ข้ันการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

 การวางแผนการปฏิบัติงาน (P) 

ดําเนินการตามแผน (D)

 การตรวจสอบประเมินผล (C)

 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)
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การวางแผนการปฏิบัติงาน (P)การวางแผนการปฏิบัติงาน (P)

กําหนดเปาหมาย หรือมาตรฐานการศึกษา

จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

กําหนดระยะเวลา

กําหนดงบประมาณ

กําหนดผูรับผิดชอบ

กําหนดเปาหมาย หรือมาตรฐานการศึกษา

จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

กําหนดระยะเวลา

กําหนดงบประมาณ

กําหนดผูรับผิดชอบ

การดําเนินการตามแผน (D)การดําเนินการตามแผน (D)

สงเสริม สนับสนุน

จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 

สนับสนุนทรัพยากร

กํากับ ติดตาม

ใหการนิเทศ

สงเสริม สนับสนุน

จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 

สนับสนุนทรัพยากร

กํากับ ติดตาม

ใหการนิเทศ
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ตรวจสอบประเมินผล (C)ตรวจสอบประเมินผล (C)

วางกรอบการประเมิน

จัดหาหรือจัดทําเคร่ืองมือ

เก็บขอมูล

วิเคราะหขอมูล 

แปลความหมาย

ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประเมิน

วางกรอบการประเมิน

จัดหาหรือจัดทําเคร่ืองมือ

เก็บขอมูล

วิเคราะหขอมูล 

แปลความหมาย

ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประเมิน

นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

บุคลากร

วางแผนในระยะตอไป

จัดทําขอมูลสารสนเทศ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

บุคลากร

วางแผนในระยะตอไป

จัดทําขอมูลสารสนเทศ
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3. ข้ันการจัดทํารายงาน 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง หรือรายงาน

ประจําป  

 - รวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน

 - วิเคราะหตามมาตรฐานการศึกษา

  - เขียนรายงาน


