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::: การประกันคุณภาพการศึกษา
…เรื่องตองรู… :::

โดย.. สวนวิชาการทั่วไป

ในฐานะที่ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กําลังอยูในระหวาง
ดําเนินการจัดใหมี “การประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542    หมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

มาตรา 47 -  ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภาย
นอก  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 48 -  ใหหนวยงานตนสังกัด  และสถานศึกษา  จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยจัดใหมีการจัดทํารายงาน  ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  
หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยแพรสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา  และเพื่อรับการประกันคุณภาพภายนอก

ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาวจะประสบความสําเร็จได  ทุกคนในศูนยฝกพาณิชย
นาวี  ไดแก ผูบริหาร  ครู  อาจารย  และเจาหนาที่  จะตองรวมมือกันในการดําเนินงานอยางจริงจัง  และ
จริงใจ  ทุกคนที่เกี่ยวของจึงควรที่จะมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจนเปนพื้นฐานเสียกอน สวน
วิชาการทั่วไป   จึงไดรวบรวมขอมูลเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของและงายตอการเขาใจ    จากหนังสือ 100 
คําถาม-คําตอบ  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา  
โดย ศาสตราจารย  ดร.อุทุมพร  (ทองอุไทย)  จามรมาน  เพื่อเผยแพรเปนองคความรู  และแนวทาง
ประยุกตใชในทางปฏิบัติรวมกัน

ในบทความฉบับนี้ จะขอกลาวถึงเฉพาะสวนที่หนึ่งของหนังสือ ซึ่งเปนคําถามคําตอบในเรื่อง
ของความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับผูที่สนใจทั่วไป ดังคําถามคําตอบ
ดานลางนี้
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1. การประกันคุณภาพคืออะไร
ตอบ  การประกันในภาษาไทยมี  2  ความหมาย  ความหมายแรก  คือ  Insurance  ซึ่งไดแก  
การประกันชีวิต  อุบัติภัยรถยนต  ซึ่งเปนเรื่องราวของการจายเงินกอน  เมื่อเกิดเหตุแลวจึงเรียก
รองคาชดเชย  สวนอีกความหมายหนึ่งคือ Assurance ซึ่งไดแก การใหความมั่นใจแกประชาชน
วา  ผลผลิตของหนวยงานนาจะมีคุณภาพโดยการใหขอมูลสารสนเทศ  หลักฐานวาทุกคนใน
หนวยงานปฏิบัติงานอยางไรได  ประสิทธิภาพตรงตามขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน  และ
คาดวาผูใชบริการนาจะไดรับความพอใจ

2. การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร
ตอบ  การประกันคุณภาพการศึกษา  (Quality  Assurance)  หมายถึง การสรางความมั่นใจให
กับประชาชน (เจาของเงินภาษี) วาทุกคนในสถานศึกษา ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
เพื่อผลผลิตจะไดมีคุณภาพ

3. ผลผลิตทางการศึกษามีอะไรบาง
ตอบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแก  คุณภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา
และ  ปวช.  และระดับอุดมศึกษา  อันไดแก  คุณภาพของบัณฑิต  คุณภาพงานวิจัย  คุณภาพ
ทางวิชาการ และคุณภาพงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4. คุณภาพของนักเรียนมีอะไรบาง
ตอบ  ความรู  ความคิด  คุณธรรม/จริยธรรม  สุนทรียภาพ  ทักษะการทํางานสุขภาพกาย  และ
จิตใจ  และทักษะการเรียน

5. คุณภาพของบัณฑิตมีอะไรบาง
ตอบ  ตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละหลักสูตร

6. คุณภาพงานวิจัยมีอะไรบาง
ตอบ  การเผยแพรและการนําไปใชประโยชน

7. คุณภาพงานบริการทางวิชาการสูสังคมมีอะไรบาง
ตอบ  การที่ผูเขารับการบริการไดความรู  ความสามารถ  ทัศนคติ  ตามวัตถุประสงคของโครง
การบริการ

8. คุณภาพงานทํานุบํารุงศิปวัฒนธรรมมีอะไรบาง
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ตอบ  การที่ทั้งผูจัดและผูเขารับบริการไดตัวอยางการจัดงาน  เกิดความชื่นชมในงานศิลปวัฒน-
ธรรม  และนําไปเผยแพรหรือปฏิบัติตอ  เพื่อรักษาความเปนชาติไทยไว

9. ประกันอะไรบาง
ตอบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกันตามมาตรฐาน  14  ขอ ที่ ครม.  รับรอง เมื่อ  4  ม.ค.  
2543
         ระดับอุดมศึกษาประกันตามองคประกอบ  9  ขอ  ที่  ครม.  รับรอง  เมื่อ  21  มี.ค.  2543

10.  การประกันคุณภาพมีกี่ระยะ
ตอบ  มี  2  ระยะ  คือ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และการประกันคุณภาพโดย
องคกรภายนอก

1. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เปนการวิเคราะหตัวเองเพื่อแกไขปรับปรุง
ในจุดที่เปนจุดออน  ซึ่งไดแก  ครู /อาจารย/ คุณภาพผูบริหาร  คุณภาพบุคลากร

2. การประกันคุณภาพโดยองคกรภายนอก  ต้ังแตป 2544 เปนตนไป  คือ  สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ประเมินสถานศึกษาทุก  
5 ป แลวแจงรัฐบาลกับประชาชน  โดยในรอบแรกจะประเมินสถานศึกษา  45,000 
แหง  ใหแลวเสร็จในป  2548

11. ประกันคุณภาพไปเพื่ออะไร
ตอบ  (1)  เพื่อใหทุกคนที่เกี่ยวของกับการศึกษาทํางานอยางมีประสิทธิภาพการศึกษาของไทย
จะไดมีคุณภาพแขงขันกับประเทศอื่นได  (2)  เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริการจัดการ   (3) 
เพื่อใหประชาชนไดขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิตของสถานศึกษา  (4)  เพื่อใหประชาชนได
ขอมูลวา  ทุกคนในสถานศึกษาทํางานคุมคากับภาษีของเขา

12. ระบบประกันคุณภาพมีกี่ระบบ
ตอบ  มีหลายระบบ  แตละระบบที่ประเทศไทยควรจะใช คือ  ระบบที่ประเทศไทยพัฒนาเอง  ไม
ควรใชระบบตางประเทศเพราะนอกจากจะสูญเสียเงินใหตางชาติแลว  ยังไมจําเปนเพราะการ
ศึกษาผูกติดกับวัฒนธรรมของประเทศไทย ควรมีระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย

13. ใครคือคนสําคัญที่ทําใหเกิดการประกันคุณภาพในหนวยงาน
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ตอบ  ผูบริหารของสถานศึกษา / โรงเรียน  /มหาวิทยาลัย/กระทรวง/ทบวง/กรม สถานศึกษา  
หนวยงาน  ที่เขาใจเร่ืองประกันคุณภาพการศึกษา  จึงจะไดรับการประกัน

14. ใครไดใครเสีย
ตอบ  (1) ประเทศไทย  จะไดมีการจัดการศึกษาระดับกระทรวง/ทบวง กรม  สถานศึกษา/โรง
เรียนมหาวิทยาลัย  ที่มีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  โปรงใส  คุมคากับเงินที่เสียและรวมรับผิด
ชอบตอสังคมมากขึ้น
          (2)  ระดับสถานศึกษา/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย  จะไดใหความมั่นใจและขอมูลประชาชน
เกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิตของตนเพื่อประชาชน  จะไดเพิ่มศรัทธาในสถานศึกษาดังกลาว  
และมีทางเลือกใหลูกหลานไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
           (3)  ผูเกี่ยวของกับหนวยงานที่ทําการประกันคุณภาพอาจเสียเวลาทํางาน เงิน คน วัตถุ  
อุปกรณในตอนตน  ในการสรางความเขาใจเรื่องคุณภาพ และรวบรวมขอมูลเพื่อชี้จุดออน/แข็ง 
ในการปฏิบัติงานของทุกคน  แตในระยะยาวจะมีการดําเนินงานที่เปนระบบ  และแตละคน
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งจะทําใหเกิดระบบการปฏิบัติงานที่ดีตอไป

15. ทําไมตองประกันคุณภาพการศึกษา
ตอบ  มีหลายประเด็น  เชน  บทบัญญัติทางกฎหมายที่ระบุไวใน  พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.  2542  พ.ร.บ. การจัดตั้ง  สมศ. (4 พฤศจิกายน  2543)  พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร  การแขง
ขันระดับชาติ  WTO ป ค.ศ. 2002  การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ  การมีสถานศึกษาตาง
ประเทศเขามาทําธุรกิจการศึกษาและวิกฤติทางการศึกษา

16. การประกันคุณภาพเปนการพัฒนาใคร
ตอบ  การประกันคุณภาพ  เปนการพัฒนาคน  3  กลุม  ไดแก

1) ผูบริหาร  ในดานทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการ
2) ครู / อาจารย  ในดานทักษะและความสามารถในการสอน-วัดผล  แนะแนว  วิจัย

และบริการทางวิชาการ
3) เจาหนาที่ในดานทักษะและความสามารถในการทํางานตามหนาที่

17. การประกันคุณภาพเกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพอยางไร
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ตอบ  การประกันคุณภาพ  (Quality  Assurance) เกี่ยวของกับคํา 4 คํา  คือ  Quality  Control, 
Quality  Audit, Quality  Accreditation  และ  Quality  Assessment  ซึ่งจะไดอธิบายความ
หมายและความเกี่ยวของกันดังเขียนเปนสมการไดดังนี้

Quality Assurance = f (Quality Control, Quality Audit, Quality Assessment)

1) การประกันคุณภาพ (Quality  Assurance)  หมายถึง การระบุความชัดเจนในวัตถุ
ประสงคและเปาหมาย  ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ

2) การควบคุมคุณภาพ (Quality  Control)  หมายถึง  การดําเนินงานตามแผนที่วาง
ไวอยางรัดกุมทุกขั้นตอน

3) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality  Audit)  แยกไดเปน
3.1) การตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Quality  Audit) เปนการ

ตรวจสอบคุณภาพโดยตัวเอง  ตามเกณฑที่ตนกําหนดขึ้น
3.2) การตรวจสอบคุณภาพภายนอก (External  Quality Audit)  เปนการ

ตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงาน/กลุมภายนอก ตามเกณฑที่กําหนด
ข้ึน (ซึ่งอาจเปนเกณฑมาตรฐานก็ได)

3.3) การรับรองคุณภาพ (Quality  Accreditation)  หมายถึง การรับรอง
หรือไมรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน  ซึ่งบางครั้งเปนมาตรฐานทาง
กายภายภาพ  เชน  พื้นที่  จํานวนอุปกรณ  ฯลฯ

4) การประเมินคุณภาพ (Quality  Assessment)  เปนการหาขอมูลที่เชื่อถือได  เพื่อ
ตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิต/บริการของหนวยงานตามเกณฑที่กําหนด  
ในประเทศอังกฤษและสกอตแลนด  หมายถึง  การทบทวนและตัดสินผลโดยหนวย
งาน/กลุมภายนอก  โดยเนนเฉพาะดานการเรียนการสอนเทานั้น

18.  การประกันคุณภาพเริ่มที่ใคร
ตอบ  เร่ิมที่ทุกคนใหขอมูลที่เชื่อถือไดแกหนวยงาน  เพื่อประมวลและยอนกลับ (Feedback) มา
ที่ทุกคน  และบอกใหทราบวาแตละคนทํางานอยางไร มีจุดออน/แข็งที่ใด  และตองปรับปรุงใน
ดานใดบาง

19. การประกันคุณภาพเนนที่อะไร
ตอบ  เนนที่การประกันกระบวนการทํางานของแตละคน
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