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รองศาสตราจารย ดร.ละออทิพย ชนะชัย
รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี

พัฒนาเมื่อ 21 กรกฎาคม 2551

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
ทําไมตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา ?
การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร?
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่ออะไร?
การประกันคุณภาพการศึกษาไดประโยชนอยางไร ?
ตารางแสดงมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาแลวใครไดประโยชนอยางไร ?
นักศึกษามีบทบาทอยางไรในการประกันคุณภาพการศึกษา ?

1
3
3
4
5
6
7
8

ทําไมตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา ?
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ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๕
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา ๔๗
ใหมี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ประกอบดวย
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนด ในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๘
ใหหนวยงานตนสังกัด และ สถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ ใหถือวา การ
ประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเนือ่ ง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา และ เพื่อรองรับ การประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา ๔๙
ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชน ทําหนาที่ พัฒนา
เกณฑ วิธีการประเมิน คุณภาพภายนอก และ ทําการประเมินผล การจัดการศึกษา เพื่อใหมี การตรวจสอบคุณภาพ ของ
สถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย และหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้
ใหมีการประเมินผลคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแต การประเมิน
ครั้งสุดทาย และ เสนอผลการประเมิน ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน
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มาตรา ๕๐
ใหสถานศึกษา ใหความรวมมือ ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา
ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครอง และ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ สถานศึกษาใหขอมูล
เพิ่มเติม ในสวนที่พิจารณาเห็นวา เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอ ของ สํานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคล หรือ หนวยงานภายนอก ที่สํานักงานดังกลาวรับรอง ที่ทํา
การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษานั้น
มาตรา ๕๑
ในกรณีที่ ผลการประเมินภายนอก ของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไข ตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษา
ปรับปรุงแกไข ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสาํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา รายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข
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การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร ?
การประกันคุณภาพการศึกษา คือ การดําเนินภารกิจตาง ๆ ทั้งดานวิชาการและการบริการ/การจัดการ
เพื่อสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษา ทั้งผูรับบริการโดยตรง คือ ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการ
ทางออม คือ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม วาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทํา
ใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู
บนพื้นฐานของการ "ปองกัน" ไมใหเกิดการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพและผลผลิตที่ไมมีคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่ออะไร ?
วัตถุประสงคในการประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปนี้
1. เพื่อใหสาธารณชนมั่นใจวามหาวิทยาลัยรามคําแหงดําเนินการตามพันธกิจหลัก 4 ดาน ของการอุดมศึกษา
ครบถวนอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและพรอมรับการประกันคุณภาพโดย
มหาวิทยาลัยรวมทั้งหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
3. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพอยางตอเนือ่ ง
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
โดยรวมของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีและสามารถตรวจสอบได
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การประกันคุณภาพการศึกษาไดประโยชนอยางไร ?

การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการจัดการและการ
พัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดเปาหมาย/การวางแผน การทําตามแผน การประเมินผล และการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน นอกจากนี้การประกันคุณภาพการศึกษายังเปนประโยชนแกผูที่มีสวนเกี่ยวของดังนี้
นักศึกษาและผูปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
ผูบริหารสถานศึกษาไดทํางานอยางมืออาชีพ ไดทํางานที่เปนระบบที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได และเนนวัฒนธรรมคุณภาพ ไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทําใหเปนที่ยอมรับของสังคม
ผูบริหารไดใชภาวะผูนํา และความรูความสามารถในการบริหารงานอยางเปนระบบ และมีความโปรงใส เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและนิยมชมชอบหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ กอใหเกิดความภาคภูมิใจ
และเปนประโยชนตอสังคม
หนวยงานที่กํากับดูแลไดสถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะชวยแบงเบาภาระใน
การกํากับดูแลสถานศึกษา และกอใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพทางการศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา
ผูประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดเยาวชนและคนที่ดีมีคุณภาพและศักยภาพที่จะชวยทํางาน
พัฒนาองคกร ชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป

ตารางแสดงมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา (โดย สกอ.)

มาตรฐานที่ 1
ดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 8
มาตรฐานที่ 9

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
การเรียนการสอน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัยสถาบันและหรืองานสรางสรรค
การบริการทางวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
การประกันคุณภาพภายใน
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มาตรฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกสถานศึกษา (โดย สมศ.)

1. ดานคุณภาพบัณฑิต
2. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
3. ดานการบริการวิชาการ
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
5. ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
6. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
7. ดานการประกันคุณภาพ
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นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหงมี ดังตอไปนี้
1. เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและพัฒนาตนอยางมีศักยภาพที่จะดํารงอยูในสังคมได
อยางมีความสุข
2. เปนบัณฑิตที่มีวินัยขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในตนเองและสังคม
3. เปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม
4. เปนบัณฑิตที่พัฒนาตนใหมีความรูความสามารถในภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารไดอยางนอย 1 ภาษา
5. เปนบัณฑิตที่มีเจตคติ วิสัยทัศน และแนวคิดแบบวิทยาศาสตร โดยใชเหตุผลในการวินิจฉัยปญหา
6. เปนบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีเปนพื้นฐานในความเขาใจเกี่ยวกับชาติภูมิ ในการดํารงเอกลักษณและความมั่นคง
ของชาติ
7. เปนบัณฑิตที่รูจักอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น และมีความเขาใจในความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดานตางๆ
8. เปนบัณฑิตที่มีความรูและความเขาใจในสภาวการณทางวิทยาศาสตร วัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคม ทั้งใน
เชิงวิเคราะหและสังเคราะห

ประกันคุณภาพการศึกษาแลวใครไดประโยชนอยางไร ?
ผูที่ไดรับประโยชนจากการประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปนี้
นักศึกษา
ผูปกครองของนักศึกษา
ผูประกอบการ/นายจาง
ประชาชน/สังคม/รัฐบาล :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

: สงเสริมใหเปนผูที่มีความรูคูคุณธรรม
: ไววางใจในสถาบันที่จะใหลูกหลานเขาศึกษา
: ไดบุคลากรที่ดี มีความรูความสามารถเหมาะสมตามตองการ
ไดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
: บรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานดานการศึกษา
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นักศึกษามีบทบาทอยางไรในการประกันคุณภาพการศึกษา ?
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3
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รายละเอียด
บทบาทของนักศึกษา
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน รับทราบและเผยแพรใหกับเครือขายนักศึกษา
ดําเนินงาน
1. ประเมินการสอนของอาจารยตามความเปนจริง เพื่อการ
การเรียนการสอน
ปรับปรุงและพัฒนา
2. ประเมินความพรอมของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัด
ปราจีนบุรี (ตามแบบประเมิน)
3. รวมกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูตางๆ
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. สรางกลุมนักศึกษา เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางเปนระบบ
โดยมีการวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบ และการนําผลการ
ตรวจสอบไปปรับปรุงและพัฒนา
2. รวมกิจกรรมตางๆ ของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัด
ปราจีนบุรี
3. ประเมินความพรอมและบริการตางๆ ของสาขาวิทย
บริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี ตรงตามความเปนจริง
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5

รายละเอียด
บทบาทของนักศึกษา
การวิจัยสถาบันและหรืองานสรางสรรค 1. ใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการแก
มหาวิทยาลัย
การบริการวิชาการแกสังคม
1. ดําเนินกิจกรรมดานวิชาการใหแกชุมชน
2. รวมกิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัด
ปราจีนบุรี
3. พัฒนาความรูความสามารถของตนเองจากการเรียนรู เพื่อ
นําไปสูการเผยแพรใหกับแกชุมชน

มาตรฐานที่ 6

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 7

การบริหารและการจัดการ

1. ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
2. รวมกิจกรรมสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรีและ
เผยแพรวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1. ประเมินประสิทธิผลและเสนอขอคิดเห็น เพื่อชวยกัน
พัฒนาสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8

รายละเอียด
การเงินและงบประมาณ

มาตรฐานที่ 9

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บทบาทของนักศึกษา
1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ใชในการจัดกิจกรรม
อยางเปนระบบและนําเสนอตอสาขาวิทยบริการฯ จังหวัด
ปราจีนบุรี
1. รับทราบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
2. แลกเปลี่ยนประสบการเรียนรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาในเครือขายภายใน-ภายนอก มหาวิทยาลัย
3. เผยแพรความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ
เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาปรับปรุงงานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษาทั้งภายใน-ภายนอก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
4. นําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการ
ดําเนินกิจกรรม / โครงการนักศึกษาตลอดจนใชใน
ชีวิตประจําวัน

