
“กระบวนการประกันคุณภาพ หรือ (PDCA)” 
   

 PLAN 
                           ร่วมกันวางแผน 

 DO 
                           ร่วมกันปฏิบัติ 

 CHECK 
                           ร่วมกันตรวจสอบ 

 ACTION 
                             ร่วมกันปรับปรุง 

  

 

 

               ส าหรับมาตรฐานคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัย 

            ต้องด าเนินการ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา   

            ทั้งระดับภายใน และระดับภายนอก นั้นมักมี  

            องค์ประกอบคุณภาพร่วมกันในด้านต่างๆ  

            ดังต่อไปนี้  

 

1. ด้านวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์   

แผนยุทธศาสตร์การด าเนินการ 

2. ด้านการเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิต 
3. ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

4. ด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค ์
5. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
6. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. ด้านการบริหารจัดการ 

8. ด้านการเงินและงบประมาณ 

9. ด้านระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

 

ปรชัญา ส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

  “สร้างมาตรฐานการศึกษา 

    พัฒนาองค์ความรู้สู่บริการ 

     สร้างสรรค์ศรัทธา 

        น าพาสังคม” 

  
 
 

 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่ 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  

ห้อง B202 ชั้น 2 อาคารแย้มชตุ ิ 
มหาวทิยาลัยธนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 
 

โทรศพัท ์: 02-809-0823-25 ตอ่ 235 
หรอื 

Website : http://qa.thonburi-u.ac.th 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

เรือ่งน่ารู้เกี่ยวกบั 

การประกันคุณภาพการศกึษา 

Quality Assurance 
 

 

 

ปรชัญา  

มหาวทิยาลยัธนบรุี 
“สรา้งทุนทางปญัญา พฒันาคณุธรรม สร้างสรรคส์งัคม” 

 
 

 

 

 

 

  
ส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา 

มหาวทิยาลยัธนบรุี 



       “การประกนัคณุภาพการศกึษา (QA)” คอื..?? 
            ขบวนการจัดระบบ และกลไก การบริหารจัดการด้าน          

         การเรียน การสอน ให้ได้มาตรฐานตามองค์ประกอบ และ 

         ตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดโดยต้นสังกัด เพ่ือให้เกิดความสนใจได้ว่า 

         มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ 

         และ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก 

         (สมศ.) 
 

 ท าไม..?? ต้องมี “การประกันคุณภาพการศึกษา” 

 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ให้สังคม มั่นใจผลผลิต / บริการ ของมหาวิทยาลัย 

 ให้ข้อมูลแก่ ผู้สมัครเข้าศึกษา เก่ียวกับคุณภาพบัณฑิต 

 ให้ข้อมูลแก่ ผู้ปกครอง นายจ้าง รัฐบาล เก่ียวกับ  

กลไกการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะวิชา และสาขาวิชา 

 ให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดการศึกษาแก่ ประชาชน  

โดยเฉพาะการน าเงินภาษีของประชาชนมาใช้  
 

 “การประกันคณุภาพ” แบง่เป็น 2 ประเภท คอื..?? 
 การประกันคุณภาพภายใน 

   (INTERNAL QUALITY ASSESSMENT : IQA) 
 การประกันคุณภาพภายนอก 

  (EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT : EQA )  
 
 

         “การประกันคุณภาพภายใน (IQA)” คือ..?? 
            ขบวนการและกลไก ที่ จัดอย่างเป็นระบบ    

เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตนักศึกษา ให้มีคุณภาพ และ

เป็นไป ตามข้อก าหนดที่  ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นต้นสังกัด

ได้ก าหนดไว้ 9 องค์ประกอบ เพื่อใช้ส าหรับควบคุมและ
ประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี 

“การประกันคณุภาพภายนอก (EQA)” คอื..?? 
   กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา         

ของมหาวิทยาลัย โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน และ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ท าการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และมาตรฐาน 

ของมหาวิทยาลัย แล้วน าผลไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยมหาวิทยาลัย 

ต้องรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. 1 ครั้ง ในทุกๆ 5 ป ี
 
 

          ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจาก QA 
               “นักศึกษา” ถือได้ว่าเป็นผู้รับประโยชน์ โดยตรงจาก     

            การประกันคุณภาพการศึกษา เพราะว่าการประกันคุณภาพ  

            การศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้การศึกษามีคุณภาพ   

            และท าให้เกิดความเชื่อมั่นในผลผลิตของระบบการศึกษา

ซึ่งก็คือ “นักศึกษา” ดังนั้น “นักศึกษา” ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ที่มี  

การประกันคุณภาพการศึกษา ก็กลายเป็น “บัณฑิต” ที่มีคุณภาพของ

สังคมไทยต่อไป 
 
 

“มหาวิทยาลยัธนบุรี” ไดผ้่านการประเมนิของ สมศ. 

     มหาวิทยาลัยธนบุรี ผ่านการประเมินของ สมศ. มาแล้ว 3 ครั้ง   
ครั้งที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2546 / ครั้งที่ 2 เมื่อปีการศึกษา 2548 
ขณะนั้น “มหา วิทยาลัยธนบุรี ” ยั งมี สถานภาพเป็น วิทยาลัย        

ชื่อ “ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ” และผ่านการประเมินครั้ งที่ 3      
เมื่อปีการศึกษา 2554 การประเมินครั้งแรกของ สมศ. เป็นการประเมิน
สภาพความพร้อม 3 ด้าน คือ ด้านความตระหนักในการประกันคุณภาพ 
(AWARENESS) ด้านความพยายามในการประกันคุณภาพ (ATTEMPT) 
และด้านการประสบความส าเร็จของการประกันคุณภาพ 
(ACHIEVEMENT) ซึ่ง “มหาวิทยาลัยธนบุรี”  
ไดผ้่าน การประเมินทั้ง 3 ครั้ง ด้วยคะแนนใน“ระดับด”ี 

 

“นกัศกึษา” สามารถมสีว่นรว่มใน 

“การประกันคณุภาพการศกึษา” ของสถาบนัได ้คอื..?? 

ต้องกล่าวก่อนว่า “มหาวิทยาลัยธนบรุ”ี เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่นน้

“การผลิตบณัฑิต” ดังนั้น “นักศึกษา” จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่

ส าคัญในระบบการผลิตบัณฑิต และเป็นหนึ่งในกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ได้ “คุณภาพของบัณฑติที่พึงประสงค”์ 

“นักศึกษา” ควรตระหนัก และปฏิบัตติามหน้าที่ของ “นักศึกษา”  

 ดังนี้ 

 ตั้งใจศึกษาหาความรู้ในชั้นเรียน 

 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าศึกษาในชั้นเรียน 

ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอ่านหนังสือ เตรียมอุปกรณ์ 

เครื่องมือให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นเรียน 

 ทบทวน และศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมนอกชั้นเรียน 

 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัว 

นักศึกษา และครอบครัวรวมทั้งสถานศึกษา 

 ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลย้อนกลับ Feedback ในการพัฒนาด้าน 

การเรียนการสอน และระบบโครงสร้างต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ

การพัฒนาการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

 
 

 
 
 

 

“มหาวทิยาลยัธนบรุี”  
เป็นสถาบนัที่มี “คุณภาพ” และได ้“มาตรฐานทางการศึกษา” 

“นักศึกษา” ที่อยู่ใน “มหาวิทยาลัย” ที่มี  

“การประกันคุณภาพทางการศึกษา” ย่อมกลายเป็น “บัณฑิต”  

ที่มี “คุณภาพ” ของ “สังคมไทย” ต่อไป           
 


