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ในยุคสมัยที่มีการแขงขันสูง การประกันคุณภาพเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับองคกร เพื�อให

องคกรไดรบัการยอมรบัคุณภาพจากลูกคาจากการปองกนัปญหาดานคณุภาพกอนลวงหนาใหกบั

องคกร โดยการพัฒนาระบบภายในองคกรใหมีประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้นกวาเดิม นั่นคือ คุณภาพ

สามารถรับประกันไดจากการวางระบบคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย การวางแผนคุณภาพ, การ

ควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามแผน และการตรวจประเมินผลลัพธที่ไดจากการวางแผน ดังนั้น

องคกรที่ตองการอยูรอดไดในตลาดระยะยาวตองพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหกับองคกร

เอง การประกันคุณภาพสามารถประยุกตไดทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา

สาํหรบัภาคการศึกษาจะมีผลติภณัฑคอื หลักสตูร ซึง่ตองมีการประกนัคณุภาพการศกึษา 

เชนเดียวกบัภาคอตุสาหกรรม ประเด็นทีผู่อานตองใหความสําคญัประกอบดวย ประเดน็ทีห่นึง่ คอื

กจิกรรมใดทีส่งผลตอความแตกตางระหวาง การควบคมุคณุภาพ (QC), การประกนัคณุภาพ (QA) 

และการจัดการคุณภาพ (QM) เพื�อใหผูอานเขาใจถึงลักษณะทางคุณภาพขององคกรที่ดํารงอยู  

ประเดน็ทีส่อง คอืการกาํหนดแนวทางอยางไรจึงจะสามารถยกระดบัคณุภาพได และ ประเดน็ทีส่าม  

คือการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพอยางไรจึงจะทําใหระบบการประกันคุณภาพท่ี

องคกรพัฒนาสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน

เนื้อหาภายในเลมมีรายละเอียดดังตอไปนี้ วิวัฒนาการของการประกันคุณภาพ (ศึกษา

ไดในบทที่ 1) แนวทางในการวางแผนคุณภาพใหกับระบบการประกันคุณภาพ (ศึกษาการ

วเิคราะหและสงัเคราะหกจิกรรมเพื�อใหเกดิระบบงานและกระบวนการทาํงานไดในบทที ่2) รวม

ถึงแนวทางในการควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามแผน (ศึกษาไดในบทที่ 3) จากนั้น องคกรตอง

มีการยืนยันผลสัมฤทธิ์โดยการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพ เพื�อเปนการประกันกับ
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ลกูคาวาผูผลติหรอืผูใหบรกิารสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดมากนอยเพียงใด  

(ศึกษาในบทท่ี 4) โดยการตรวจประเมินการนําระบบไปปฏิบัติและการตรวจประเมินความ

สอดคลองของขอกําหนดคุณภาพขององคกรตามการจําแนกประเภทการตรวจประเมิน เพื�อ

ยืนยันการประกันคุณภาพตามจุดแข็งที่คนพบ 

นอกจากนั้น การตรวจประเมินยังชวยสงเสริมองคกรในการคนหาโอกาสในการพัฒนา 

(จุดออน) เพื�อใหเกิดผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินการมีแนวโนมท่ีเพิ่มสูงกวาคาเปาหมายมาก

ยิ่งขึ้น สวนการพัฒนาระบบใหสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืนนั้น องคกรตองอาศัยแนวทาง

ในการจัดการคุณภาพมาชวยบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ ประกอบดวย การบริหาร

ระบบ การกาํหนดยทุธศาสตร การจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน และการสื�อสารใหกบับคุลากร

ภายในองคกร (ศกึษาในบทท่ี 5) อกีทัง้ องคกรสามารถวางแผนการปรบัปรุงพฒันา ตรวจตดิตาม  

และวิเคราะหผลการดําเนินงาน เพื�อนําเสนอโครงการปรับปรุงพัฒนาผลการดําเนินการใหกับ 

ผูบริหารองคกรอนุมัติใหดําเนินการได (ศึกษาไดในบทท่ี 6) จึงจะสามารถยกระดับของการ

ประกันคุณภาพ

ระบบการประกนัคณุภาพทีม่มีมุมองเปนระบบในหนงัสอืเลมนี ้ผูเขยีนเรยีบเรยีงขึน้โดย

หวังวาผูอานจะสามารถประยุกตเพื�อเพิ่มประสิทธิผลใหกับระบบการประกันคุณภาพท่ีองคกร

ประยุกตตามมาตรฐานหรือระบบการประกันคุณภาพท่ีองคกรพัฒนาขึ้นเอง (หัวใจสําคัญคือ 

ประสิทธิภาพควรเกิดจากระบบ ไมใชความสามารถสวนบุคคล) 

รศ. ศุภชัย นาทะพันธ
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คณุภาพเปนปจจยัหลักทีล่กูคาใชในการพจิารณาเลอืกซือ้สนิคาและบริการทัง้ในระดับชาติ 

และระดบันานาชาติ รวมถงึคณุภาพก็เปนปจจยัสาํคญัตอตนทนุทีเ่กดิขึน้เมื�อสนิคาหรอืบรกิารไม

เปนไปตามขอกําหนดดานคุณภาพ (ไมมีคุณภาพ) เชน คาแรงตามจํานวนชั่วโมงของพนักงาน

ในการซอมสินคา คาวัสดุอุปกรณที่ใชซอม คาใชจายจากการใชเครื�องจักรเพื�อซอม คาใชจาย

ในการทดสอบซํา้ คาบรรจุภณัฑใหม และคาขนสงสนิคาทีซ่อมเสรจ็ เปนตน ดงันัน้จึงหลกีเลีย่ง

ไมไดทีต่องมกีารรบัรองวาสนิคาและบริการทีม่กีารซือ้ขายนัน้จะมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีลกูคา

ยอมรับ เนื�องจากปริมาณการผลิตตอล็อตมากโดยพนักงานหลายคน นั่นคือ สินคาและบริการ

ตองมีการรับประกันคุณภาพ (Quality Guarantee) ดังนั้นการรับประกันคุณภาพจึงตองอาศัย

ผูเชี่ยวชาญวางระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance; QA) เพื�อกําหนดงาน/กิจกรรม

ในทุกระดับของการจัดการเพื�อสนับสนุนธุรกิจในการผลิตสินคาและการใหบริการ 

การประกันคุณภาพอาจใชระบบการประกันคุณภาพท่ีองคกรพัฒนาข้ึนเองหรือระบบ

การประกันคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติ หรือระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานระดับ

นานาชาติ ผลพลอยไดจากการประยุกตระบบการประกันคุณภาพคือ ลูกคาไมวาจะเปนภายใน

ประเทศหรอืตางประเทศยอมรบัในคณุภาพสนิคาและบรกิารขององคกร รวมถงึระบบการประกนั

คณุภาพขององคกรจะชวยสงเสรมิและปรบัปรงุการแขงขันในดานการตลาด จากการสาํรวจขอมลู 

ในป พ.ศ. 2558 องคกรในประเทศไทยท่ีไดรบัการรบัรองระบบการประกนัคณุภาพตามมาตรฐาน

ระดับนานาชาติพบวา

1
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ระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 มีประมาณ 3,106 องคกร 

(ตัง้แตป พ.ศ. 2552-2557) หลกัเกณฑวธิกีารทีด่ใีนการผลติ (Good Manufacturing Practice; 

GMP) มีประมาณ 200 องคกร (ตั้งแตป พ.ศ. 2545-2557) และระบบการวิเคราะหอันตราย

และจุดวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP) มีประมาณ 140 

องคกร (ตั้งแตป พ.ศ. 2544-2557) สวนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร

องคกรใหพัฒนาไดอยางยั่งยืน นิยมประยุกตการจัดการคุณภาพ (Quality Management; 

QM) ซึ่งพบวา ระบบการจัดการคุณภาพ TQA มี 4 องคกร และ TQC มี 47 องคกร (ตั้งแต

ป พ.ศ. 2545-2557)

1.1 ความหมายของคุณภาพ 
คุณภาพ (Quality) เปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการแขงขันทางธุรกิจท้ังในปจจุบันและ

อนาคต เพื�อใหธุรกิจไดรับความเจริญกาวหนาจากความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ

ที่ลูกคาไดรับ 

1. นิยามคุณภาพจาก ISO 9000 : 2005

คุณภาพ คือระดับ (ตองปรับปรุง ดี ดีมาก) ของคุณลักษณะตางๆ ทั้งในเชิงปริมาณ

และในเชิงคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ตอบสนองขอกําหนดดานคุณภาพ 

2. นิยามคุณภาพจาก Juran, J.M.

2.1 คุณภาพ คือลักษณะเดนของผลิตภัณฑ (Feature of Product) เปนไปตามความ

ตองการของลูกคา

หมายเหตุ : 

นยิามนีใ้ชไดดสีาํหรบัองคกรทีเ่ปนผูผลติ โดยองคกรตองระบคุวามตองการของลกูคาได

อยางชัดเจน แตองคกรที่มีสินคาหรือบริการที่ยากที่จะระบุความตองการที่แทจริง นิยามนี้จึงไม

เหมาะกับคุณภาพในมิติของสุนทรียศาสตร 
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2.2 คุณภาพ คือสิ่งที่ปลอดภัยจากขอบกพรอง (Freedom from Deficiencies) ที่ตอง

ทํางานซํ้า (Rework) สงผลใหตนทุนเพิ่มสูงขึ้น

หมายเหตุ : 

นิยามนี้ลูกคาเปนผูตัดสินใจวาสินคานั้นบกพรองหรือไม เชน การเขาพักในโรงแรม 

การรับประทานอาหารในภัตตาคาร หรือการออกกําลังกายในสปอรตคลับ เปนตน สําหรับ 

กจิการทีม่ใีบรบัขอเสนอแนะใหลกูคาประเมิน (ลกูคาจาํนวนมากไมไดเขยีนปญหาท่ีพบในแบบฟอรม  

ทําใหผูบริหารกิจการเขาใจผิดวา การใหบริการเปนไปตามความตองการของลูกคาแลว)

ดงันัน้ สรปุนยิามคณุภาพของ Juran คอืความเหมาะสม (รวมถงึการออกแบบผลติภณัฑ

และผลิตไดตามมาตรฐาน) กับการใชงาน (ตรงตามจุดประสงค) (Fitness for Use)

หมายเหตุ : 

นิยามนี้สามารถดัดแปลงใชไดมากที่สุด

3. นิยามคุณภาพจาก Crosby, P.B.

คุณภาพ คือสิ่งที่เปนไปตามขอกําหนดดานคุณภาพ

ขอกําหนดดานคุณภาพของลูกคา ไดมีการระบุไวชัดเจน แตในอุตสาหกรรมการบริการ 

เปนไปไดมากที่จะไมเปนไปตามความคาดหวังของลูกคา (ขึ้นอยูกับลูกคาแตละคน)

สรุปความหมายของคุณภาพไดดังนี้ คุณภาพ คือการที่ผูผลิตผลิตสินคาหรือบริการ

เปนไปตามทีล่กูคาตองการและคาดหวงัโดยลูกคา (หรอืผูใชสนิคาหรอืบรกิาร) เปนผูตดัสนิ 

ระดับของคุณภาพ ตามมิติคุณภาพที่พิจารณา กรณีของสินคา เชน หลอดคอมแพกต 

ฟลูออเรสเซนต พดัลมไฟฟา และเครื�องสูบนํา้ เปนตน มิตคิณุภาพทีต่องพจิารณาคอื สมรรถภาพ

และความน|าเชื�อถือ กรณีของบริการ เชน สัญญาณอินเทอรเนต็ มติิคณุภาพท่ีตองพิจารณาคือ 

ลักษณะเดน (ความชัดของสัญญาณ การเขาถึงไดทุกสถานท่ี) ระบบขนสงดวยรถไฟฟา มิติ

คุณภาพที่ตองพิจารณาคือ ความน|าเชื�อถือ (ตรงเวลา เพราะไมมีปญหาจราจร) เปนตน 
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1.2 วิวัฒนาการทางคุณภาพ 
วิวัฒนาการทางคุณภาพมี 4 ระดับ เริ่มจากระดับการตรวจสอบ (Inspection; I) ไปสู

ระดับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control; QC) จากนั้นเกิดการพัฒนาจากระดับการควบคุม

คุณภาพไปสูระดับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance; QA) แลวจึงเกิดการพัฒนาจาก

ระดบัการประกนัคณุภาพไปสูระดับการจัดการคุณภาพ (Quality Management; QM) ดงัแสดง

ในรูปที่ 1.1 เปรียบไดกับการทํางานของปมแบบหอยโขง ซึ่งมีจุดเริ่มในการสงของไหลจากแกน

กลาง (ปากทางเขา เทียบเทากับคุณภาพตองเริ่มจากการตรวจสอบ) ไปยังครีบใบพัด (อุปกรณ

ควบคมุปรมิาณการไหล เทยีบเทากบัการควบคมุคณุภาพ) สงผานไปทีเ่รอืนสบู (อปุกรณกาํหนด

ปริมาณของไหลใหไหลผานตอพื้นที่หนาตัด เทียบเทากับการประกันคุณภาพใหเปนไปตามขอ

กําหนดดานคุณภาพ) และขนถายไปยังปากทางออก (อุปกรณกําหนดทิศทางการขนถาย เทียบ

เทากบัการจดัการคุณภาพใหถงึกลุมลกูคา) นอกจากนัน้ ยงัมีฐานเครื�องสบูนํา้ เพลา และมอเตอร 

ที่อยูหลังปมที่มองไมเห็น (ชุดควบคุมทิศทางการหมุน ซึ่งเทียบเทากับการบริหารจัดการระบบ) 

QM

QC

QA

Inspection

รูปที่ 1.1 วิวัฒนาการทางคุณภาพตามแบบจําลองของปมแบบหอยโขง

ที่มา : รศ. ศุภชัย นาทะพันธ, 2562.

นัน่คอืววิฒันาการทางคณุภาพสามารถพจิารณาไดโดยอาศัยเซต ดังแสดงในสมการท่ี (1) 

I  QC QA QM (1)

ตั้งแตป พ.ศ. 2425 เปนตนมา อุตสาหกรรมใหความสําคัญกับคุณภาพ เริ่มจากการ

ตรวจสอบ (Inspection) เพื�อคัดแยกสินคาที่เปนของเสียหรือที่มีตําหนิออกกอนการจัดสงให

กับลูกคา (พิจารณาในรูปที่ 1.1 ซึ่งเปรียบคุณภาพเหมือนของไหลที่ไหลเขามาที่ศูนยกลางของ
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ปมแบบหอยโขงขนานกับแกนเพลา) โดยที่การตรวจสอบคือ การตรวจวัดวาคาการปรับตั้งและ

สภาวะการผลิตเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด รวมถึงการตรวจวัดหรือการทดสอบคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑหรือบริการในกระบวนการผลิต เพื�อเปรียบเทียบหรือประเมินคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑหรือบริการวาสอดคลองกับขอกําหนดดานคุณภาพหรือคาเปาหมายที่ตกลงกับ

ลูกคาหรือไม ถาผลิตภัณฑหรือบริการผานตามขอกําหนดดานคุณภาพแลว ลูกคาจึงจะยอมรับ

ผลติภัณฑหรอืบรกิาร แตถาผลติภณัฑหรอืบริการไมผานตามขอกําหนดดานคณุภาพแลว ผูผลติ

ก็จะไมจัดสงใหลูกคา เนื�องจากลูกคาจะปฏิเสธการยอมรับ ดังแสดงในรูปที่ 1.2

 

 
 

   

รูปที่ 1.2 การตรวจสอบ

ที่มา : รศ. ศุภชัย นาทะพันธ, 2562.

เนื�องจากการตรวจสอบทําใหพนักงานในฝายผลิตเชื�อวา “สินคา หรือช้ินสวนท่ีเปน

ของเสียหรือมีตําหนิจะถูกตรวจพบ” โดยพนักงานตรวจสอบ ดังนั้นประมาณป พ.ศ. 2463 

อุตสาหกรรมเริ่มแยกฝายควบคุมคุณภาพออกจากฝายผลิต เพื�อใหพนักงานตรวจสอบเปน 

ผูตรวจสอบสินคาหรือชิ้นสวนของฝายผลิต โดยที่การควบคุมคุณภาพ (Quality Control; QC) 

คือเทคนิคหรือกิจกรรมใดๆ ใน การควบคุมการผลิต ใหเกิดสินคาหรือบริการที่มีความแปรผัน

นอยที่สุด โดยการตรวจวิเคราะหวา จะยอมรับหรือปฏิเสธสินคาหรือบริการ กรณีที่สินคาหรือ

บริการไดรับการยอมรับ หมายถึงองคกรมีกระบวนการควบคุมการผลิตใหเกิดสินคาหรือบริการ

ที่มีคุณลักษณะสอดคลองตามขอกําหนดดานคุณภาพ และสําหรับกรณีที่สินคาหรือบริการ 
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ถกูปฏิเสธ องคกรตองดาํเนนิการวเิคราะหและกาํจัดสาเหตขุองการเกดิสนิคาหรอืบรกิารทีไ่มเปน

ไปตามขอกําหนดดานคุณภาพในกระบวนการผลิต เพื�อปองกันสินคาหรือบริการถูกปฏิเสธจาก

ลกูคา โดยอาศัยหลกัการทางสถติเิพื�อใหเกดิความมัน่ใจวา กระบวนการผลิตสามารถผลิตสนิคา 

หรอืบรกิารในปรมิาณมากไดสอดคลองกบั ขอกาํหนดดานคณุภาพ (พิจารณาในรูปที ่1.1 ซ่ึงเปรยีบ  

QC เหมือนใบพัด ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่ชวยสงของไหลใหไหลตามทิศทางการหมุนของใบพัด) 

นั่นคือ QC ทําใหผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนที่ผลิตสามารถใชทดแทนกันได จากการบันทึก 

(Record) ผลการตรวจสอบลงในใบตรวจสอบดวยแผนการชักตัวอยางกอนการวิเคราะหดวย

แผนภูมิควบคุม พรอมทั้งปอนกลับ (Feedback) สารสนเทศ (เชน สมรรถภาพกระบวนการ  

ขีดจํากัดความคลาดเคลื�อน) ที่ไดจากการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (คาเปาหมาย) เพื�อใชใน

การปรับกระบวนการที่เกิดปญหาทางคุณภาพ หรือเพื�อใชตอรองคุณภาพวัตถุดิบกับผูผลิต

วตัถุดบิ เนื�องจากในการวดัหรอืการทดสอบชิน้สวนหลายช้ินยอมจะพบความแปรผัน (Variation)  

นัน่คอื การควบคมุคณุภาพตองอาศยัเครื�องมือทางสถติชิวยในการตดัสนิกระบวนการผลติ โดย

ประยุกตเครื�องมือทางสถิติทั้งฝายผลิตและฝายควบคุมคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพแสดง

ดังในรูปที่ 1.3 

 
 

  

รูปที่ 1.3 ระบบการควบคุมคุณภาพ

ที่มา : รศ. ศุภชัย นาทะพันธ, 2562.
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เมื�อชิ้นสวนตางๆ ที่ผลิตสามารถใชทดแทนกันได เนื�องจากประยุกตระบบการควบคุม

คุณภาพ เพื6อควบคุมพารามิเตอรที่สําคัญของกระบวนการ จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ

หรือชิ้นสวน (ถือเปนการตรวจสอบกระบวนการทางออม) ยอมสงผลใหองคกรกลาที่จะประกัน

กระบวนการผลติชิน้งานไดวา องคกรมีกระบวนการผลิตท่ีไดรบัการควบคมุ จงึสามารถผลติช้ิน

งานที่สามารถนํามาใชทดแทนกันได (พิจารณาในรูปที่ 1.1 ซึ่งเปรียบเหมือนการปรับความยาว

ของเรือนสูบ (เสนรอบวงใหกับปมแบบหอยโขง) ใหเหมาะสมกับปริมาณของไหลท่ีตองการ) 

นั่นคือจุดเริ่มตนที่ทําใหอุตสาหกรรมตางๆ พัฒนาอุปกรณจับยึดชิ้นงานสําหรับเครื�องจักรเพื�อ

ควบคมุการผลติชิน้สวนทีเ่หมอืนกนัไดอยางรวดเรว็ โดยอาศยัพนักงานท่ีไมตองมคีวามชาํนาญ 

แตตองไดรับการฝกอบรม 

จากนั้นประมาณป พ.ศ. 2467 จึงเริ่มเกิดการประกันคุณภาพขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 1.4 

โดยประยุกตในฝายออกแบบ ฝายผลิต และฝายติดตั้ง เนื�องจากการประกันคุณภาพ (Quality 

Assurance; QA) คือ กิจกรรม (Activities) การวางแผน เพื�อจัดแบงกระบวนการหลักเปน 

กระบวนการยอยๆ อยางเปนระบบระเบียบ และสามารถนาํไปปฏิบตัไิดในระบบคณุภาพ (QA มุงเนน

การแสดงใหประจักษวา แตละชิ้นสวนที่ผลิตจะถูกผลิตตามมาตรฐานที่ถูกออกแบบ/ขอกําหนด

ดานคุณภาพ ซึ่งมาตรฐานจะกําหนดเฉพาะกิจกรรมที่จําเปนในกระบวนการผลิตท่ีตองอาศัย 

ความอุตสาหะ เชน กิจกรรมการวางแผนการผลิตโดยวิศวกรอุตสาหการ กิจกรรมการผลิตโดย

พนกังาน กจิกรรมการตรวจสอบโดยพนกังานตรวจสอบ กจิกรรมการควบคมุและปรบัปรงุคณุภาพ)  

และสามารถ สรางความมัน่ใจ (Confidence) ในระยะยาวใหกบัลกูคาท้ังหมด (All Customers)  

วาองคกรมีการกาํหนดกระบวนการในการสรางผลติภณัฑหรอืบรกิารท่ีมคีณุภาพ ท่ีสามารถ

ตอบสนองตอขอกาํหนดดานคณุภาพอยางเสมอตนเสมอปลายตามขอกาํหนดดานคณุภาพ

ที่ไดตั้งเปาหมายไว เชน มาตรฐาน ISO 9001 ที่ไดรับการประยุกตในอดีตจนถึงป พ.ศ. 2558 

เปนตัวอยางมาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพ 

จากนิยาม การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพขางตน พบวา  

การตรวจสอบนั้นเปนเพียงการตัดสินวาผลิตภัณฑหรือบริการนั้นดีพอหรือไมที่จะจัดสงใหกับ

ลูกคา ขณะที่การควบคุมคุณภาพตองพิจารณาผลการตรวจสอบ เพื�อนําสารสนเทศกลับมา

พจิารณาเพื�อปรบัปจจยัหรอืพารามิเตอร (กาํหนดมาตรการแกไข) ในกระบวนการผลติหรอืบรกิาร

ทีเ่กอืบจะไมสอดคลองกบัขอกาํหนดดานคณุภาพใหสอดคลอง ซึง่จะเหน็ไดวา ทัง้การตรวจสอบ

และการควบคุมคุณภาพนั้น ใหความสําคัญตอกระบวนการตางๆ ที่จะทําใหเกิดผลิตภัณฑหรือ

บริการที่มีคุณภาพ สวนการประกันคุณภาพกลาวถึง วงจรคุณภาพ (Quality Loop) ทั้งหมดที่

คาดหมายและปองกนัความผดิพลาดทุกอยางท่ีอาจสงผลกระทบตอคณุภาพของผลติภัณฑหรอื
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บริการขององคกร อยางไรก็ตาม องคกรอาจจะประยุกตระบบอัตโนมัติ (Automation) มาชวย

ลดขั้นตอนในการจดบันทึก การตรวจสอบผลิตภัณฑ และการปอนขอมูลใหกับ QA และ QC 

เพื�อใหผลการวดัสงไปทีโ่ปรแกรมการควบคุมกระบวนการผลติโดยใชกลวธิทีางสถติ ิ(Statistical 

Process Control; SPC) ไดในทนัท ีนอกจากน้ัน การประยุกตระบบอตัโนมตัยิงัเปนการปองกนั

ปญหาในเรื�องของการเกดิความเสีย่งในการจดบนัทกึไมถกูตอง การเกดิความเสีย่งจากความเสยี

หายของการขนยายชิ้นงาน และการเกิดความเสี่ยงจากการปอนขอมูลผิดพลาด

 

 

 (  

รูปที่ 1.4 ระบบการประกันคุณภาพ

ที่มา : รศ. ศุภชัย นาทะพันธ, 2562.
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สวนการจัดการคุณภาพถูกพัฒนาขึ้นเพื�อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกรเพื�อการแขงขันใน

ตลาด ประมาณป พ.ศ. 2523 เปนตนมา โดยทีก่ารจดัการคณุภาพ (Quality Management; QM)  

คือ กิจกรรมทั้งหมด (All Activities) ในองคกรที่สงผลตอการชี้นําและการควบคุมองคกรให

บรรลุผลลัพธ (Achieving Results) ตามเปาหมายทางธุรกิจดานคุณภาพในเรื�องของ “ความ

พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด (All Stakeholders)” ตามขอกําหนดดานคุณภาพได

อยางตอเนื�อง (พิจารณาในรูปที่ 1.1 ซึ่ง QM เปรียบเหมือนการกําหนดปริมาณและทิศทางใน

การขนถายของไหลทัง้ภายในปมแบบหอยโขงไดหลายชองทางการไหลอยางตอเนื�อง รวมถงึการ

บรหิารจดัการใหเกดิการขนถายของไหลใหถงึกลุมลกูคาตางๆ ไดตามขอตกลง) นัน่คอื ไมเวนแม

กระทั่งผูผลิตวัตถุดิบ (Suppliers) ก็ตองจัดสงวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ถูกออกแบบ/

ขอกําหนดดานคุณภาพที่องคกรกําหนด 

ตวัอยางของระบบการจดัการคณุภาพทีอ่งคกรสามารถประยกุต ระบบการจัดการคณุภาพ

ในระดับชาติ (เชน MBNQA ของประเทศสหรัฐอเมริกา, TQA ของประเทศไทย และรางวัล 

เดมิ่งของประเทศญี่ปุน เปนตน) หรือระบบการจัดการคุณภาพที่องคกรพัฒนาขึ้นเอง กลาวคือ  

ระบบการจัดการคุณภาพพัฒนาขึ้นเพื�อใหผลการดําเนินการเกี่ยวกับคุณภาพบรรลุผลลัพธตาม

เปาหมายทีก่าํหนด ทัง้ในเรื�องของประสิทธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึระบบการจดัการคณุภาพ

ยังกอใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมทั้งหมดภายในองคกรอยางเปนระบบ 

1.3 การประกันคุณภาพ
การประกนัคณุภาพไมไดมุงเนนทีร่ะดบัคณุภาพของผลติภณัฑหรอืบรกิารเทานัน้ แตยงั

ตองมุงเนนที่การกําหนดมาตรฐานใหกับกระบวนการ (Processes) ที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ

และใหบริการ ซึ่งบางองคกรอาจถึงขั้นตองปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตหรือปรับปรุง

เทคนิคที่ใชในการบํารุงรักษา เพื�อใหบรรลุขอกําหนดดานคุณภาพ (การปรับปรุง คือการแกไข

หรือปองกันปญหาที่ไมสอดคลองตามขอกําหนดดานคุณภาพ)

1. นิยามการประกันคุณภาพจาก ISO 9000

การประกนัคณุภาพ เปนสวนหน่ึงของการจดัการคณุภาพ โดยมุงเนนการทาํใหเกดิความ

เชื�อมั่นวา สามารถตอบสนองตอขอกําหนดดานคุณภาพ

2. นิยามการประกันคุณภาพจาก Montgomery, D.C.

การประกันคุณภาพ คือกลุมของกิจกรรมท่ีทําใหเกิดความม่ันใจในระดับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑและบริการใหสามารถธํารงไวไดอยางเหมาะสม
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3. นิยามการประกันคุณภาพจาก Oakland 

การประกันคุณภาพ เปนการปองกันปญหาดานคุณภาพโดยการวางแผนกิจกรรมตางๆ 

อยางเปนระบบในทุกกระบวนการผลิต (รวมถึงระบบเอกสาร)

ผูเขียนขอสรุปความหมายของการประกันคุณภาพ (Quality Assurance; QA) ไวดังนี้ 

QA คอืการวางแผนหรอืเปนการวางระบบ [นัน่คือ การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning; QP)]  

กิจกรรม (Activities) ที่จําเปน อยางเปนระบบตอระดับความไววางใจหรือความมั่นใจตามขอ

กาํหนดดานคณุภาพของลกูคา โดย การปองกนัปญหาดานคณุภาพกอนลวงหนา, การควบคมุ 

ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบคุณภาพที่องคกรไดวางแผนไว [นั่นคือ การควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control; QC)], การตรวจประเมนิคุณภาพ (Quality audit/assessment; Qa) เปรียบเทยีบ 

กับแผนคุณภาพและจุดควบคุมภายในกระบวนการที่ไดวางไวอยางเปนระบบ และการดําเนิน

การแกไข (Corrective Action; CA) หรือปองกัน (Preventive Action; PA) กิจกรรมที่ผลิต

สินคาหรือบริการใหเปนไปตามขอกําหนดดานคุณภาพอยางเสมอตนเสมอปลาย 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพจึงตองอาศัย 4 องคประกอบดังนี้ QP, QC, Qa 

และ CA/PA จากองคประกอบทัง้ 4 ผูเขยีนจงึพฒันาเปนวงลอของการประกันคณุภาพ (Quality 

Assurance Cycle; QA Cycle) หรือวงลอ QA ดังแสดงในรูปที่ 1.5

Qa

QA
QP QC
รูปที่ 1.5 วงลอของการประกันคุณภาพ

ที่มา : รศ. ศุภชัย นาทะพันธ, 2562. 

จากรูปที่ 1.5 องคกรท่ีพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามวงลอของการประกันคุณภาพ 

ตองกําหนดขอบเขต (Scope) ของระบบประกนัคณุภาพใหชดัเจน (เชน โรงงานประกอบรถยนต 

ขอบเขตของระบบ QA จะไมพิจารณาถึงขอกําหนดดานคุณภาพในการออกแบบและพัฒนา

ผลติภณัฑ) ดงันัน้ขอบเขตของ QA คือขอกาํหนดดานคณุภาพหรอืเกณฑ (Criteria) ภายในระบบ 

QA ทีฝ่าย/สวน/แผนกขององคกร ตองดาํเนนิการพฒันาระบบ QA ตามขอกําหนดดานคณุภาพ
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หรือเกณฑ นั่นคือ บุคลากรภายใน ฝาย/สวน/แผนก ตองมีสมรรถนะและความรับผิดชอบ 

ตามขอกาํหนดดานคณุภาพหรอืเกณฑ เพื�อใหผลติภณัฑหรอืบรกิารสอดคลองกบัขอกาํหนดดาน

คณุภาพ (Requirements) ท้ังหมด ซึง่ขอบเขตของระบบประกนัคุณภาพควรจดัทําเปนเอกสาร

ที่เปนลายลักษณอักษร

ผลประโยชนของการประยุกตระบบการประกนัคณุภาพ คือองคกรจะไดรบัสนิทรพัยทาง

ความรู (Knowledge Assets; KA) จากการแบงปนประสบการณเมื�อจัดทํา Qa, CA และ PA 

ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการเรียนรู (Learning; L) ขององคกร

หมายเหตุ : 

การประกัน (Assurance) คือการที่องคกรสามารถนําเสนอหลักฐาน (Evidence)  

หรอืเซตของขอเทจ็จรงิไดจากการตรวจประเมิน เชน การประกนัคณุภาพผลติภณัฑ ตองแสดงหลกั

ฐานดงัตอไปนี ้ผลการทบทวนแผน ผลการทบทวนการตรวจประเมินตามแผน ผลการตรวจสอบ 

หรือทดสอบผลิตภัณฑ

กรณทีีผ่ลิตภณัฑไมซบัซอน ตองพจิารณาหลักฐานตามใบตรวจสอบซ่ึงไดจากการวัดหรอื 

การทดสอบผลิตภัณฑ

กรณีที่ผลิตภัณฑซับซอน ตองพิจารณาหลักฐานที่ไดตามใบตรวจสอบ รวมทั้งผลการ

ทบทวนแผนและแผนปฏิบัติ 

วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพ คือการประกันลูกคา (Customer Assurance) 

ใหเกิดความเชื�อม่ันในคุณภาพสินคาหรือบริการจากการลดความไมแน|นอน (Uncertainties) 

และความผิดพลาด (Errors) ของ QP

กําหนดใหสัญลักษณ  แทน กิจกรรม (กระบวนการ/คูมือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ 

วิธีการปฏิบัติงาน) ที่ตองกําหนด

หนาท่ีสําคัญของแผนกประกันคุณภาพ (QA Department) คือการใหคําแนะนํา 

(Guidance) และการสนับสนุน (Support) พนักงานภายในองคกรในการจัดทําระบบงานและ

กระบวนการปฏิบัติงาน เพื�อลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุขอกําหนดดานคุณภาพของลูกคา 
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ตัวอยางที่ 1.1  หากตองการประกันคุณภาพอาหารใหมีรสชาติเหมือนเดิม ทานจะดําเนิน

การอยางไร

การประกันรสชาติ สามารถประกันไดตามกิจกรรมดังตอไปนี้

1. การวางแผนจัดทําอาหาร อยางนอย 3 กิจกรรม (  )

1.1 การกําหนดอาหารและสูตรอาหารที่จะทํา

1.2 การซ้ือวตัถดุบิ ซึง่ควรจดัซือ้ตามชนดิ/ตราสนิคาท่ีกาํหนด เพื�อใหรสชาติไมแตกตาง  

เชน นํา้ตาลทรายอาจไมเหมาะกบัการทาํกระเพาะปลา, นํา้ตาลกรวดกไ็มเหมาะกบัการทําสมตาํ 

หรือนํ้าตาลทรายแดงอาจไมเหมาะกับการหมักหมูปง เปนตน

1.3 การจัดเตรียมวัตถุดิบตามสวนผสมและภาชนะ ประกอบดวย การลางทําความ

สะอาด การชั่ง/ตวงวัตถุดิบ การจัดเก็บใสภาชนะ และการหมักอาหาร (ถามี)

หมายเหตุ : 

ภาชนะหรืออุปกรณในการปรุงอาหารที่สัมผัสกับอาหารตองทําจากวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยา

กับอาหาร ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค

2. การทาํอาหารตามสูตรทีร่ะบใุนคูมอืการทาํอาหาร (กาํหนดข้ันตอนการปรงุอาหาร  ) 

นั่นคือมีการควบคุมคุณภาพการทําอาหาร รวมถึงมีการควบคุมคุณภาพระหวางการทําอาหาร 

เชน การพิจารณาสีอาหารที่ทํา การพิจารณากลิ่น/ความหอมกอนดําเนินการขั้นตอไป และการ

พิจารณารสชาติขณะปรุง เพื�อทําใหไดอาหารรสชาติตามสูตรที่กําหนด

3. การตรวจประเมินคุณภาพ (  ) อาหารโดยการใชใบรับขอเสนอแนะจากลูกคา ซึ่ง

จะทําใหทราบถึงระดับความมั่นใจในคุณภาพอาหารจากลูกคา

4. การปรับปรุงคุณภาพอาหาร (  ) ในกรณีที่รสชาติไมเปนไปตามที่ระบุ ตัวอยางเชน 

รานกวยเตี๋ยวตองมีเสนที่เหนียวนุม มีลูกชิ้นที่มีคุณภาพ (ที่ใชเนื้อปลา 100 เปอรเซ็นต หรือใช

หมูเนื้อแน|น หรือที่สดใหม ไมมีกลิ่นคาว) มีนํ้าซุปรสเขมขนที่หวานหอม ปราศจากผงชูรส และ

มีทั้งนํ้าใส ตมยําที่แซบ และเย็นตาโฟที่มีรสจัด



21 บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการประกันคุณภาพ

หมายเหตุ : 

1. กิจกรรมที่ 3 จะทําใหทราบถึงความตองการเพิ่มเติมของลูกคา เชน ลูกคาบางราย

ตองการหวานนอยกวาสูตรที่กําหนด ลูกคาบางรายตองการเผ็ดกวาสูตรที่กําหนด ลูกคาบาง

รายตองการปรมิาณอาหารมากกวาสตูรทีก่าํหนด ลกูคาบางรายไมทานเนือ้หม/ูเนือ้ววั สงผลให

เกิดการพัฒนาเมนูเพิ่มเติมในอนาคต เชน การกําหนดปริมาณการปรุงเฉพาะรสชาติที่ลูกคา

ตองการ การกําหนดสูตรอาหารตามสัดสวนการปรุงอาหารสําหรับอาหารจานพิเศษ และการ

กําหนดสูตรอาหารตามชนิดของเนื้อสัตวที่ใชปรุงอาหาร

2. คุณภาพของอาหาร ผูผลิตตองคํานึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคของลูกคา โดย

การวางแผนคุณภาพสําหรับการควบคุมสภาพแวดลอมใหสอดคลองตามมิติการผลิตใหไดตาม

มาตรฐาน (Conformance) GMP เพื�อปองกนัการปนเปอนท่ีอาจเกดิข้ึนกบัอาหาร เชน บริเวณ

ทาํอาหารตองไมมนีํา้ขงัเฉอะแฉะ สกปรก และอยูหางจากบริเวณทีม่ฝีุนมาก รวมถงึมีมาตรการ

ปองกันสัตวและแมลงไมใหเขาใกลบริเวณที่ทําอาหาร

เนื�องจากกระบวนการการผลติหรอืการบรกิารมปีระสทิธภิาพ ผลลพัธคอื ผลติภณัฑทีไ่ด

จะมคีณุภาพโดยอตัโนมัต ิแตถาผูผลิตหรอืผูใหบริการมุงเนนทีก่ารคดัแยกผลิตภณัฑทีไ่มดกีอน

การสงมอบ ผลลัพธคือ ผลิตภัณฑที่ไดจะมีคุณภาพบาง หรืออาจจะไมมีคุณภาพ เพราะสาเหตุ

ของปญหาคุณภาพยังไมไดรับการปรับปรุง 

ตัวอยางการประกันคุณภาพในภาคการผลิตแสดง ดังแสดงในตารางท่ี 1.1 กิจกรรม

หลกั (Major Activities) ขององคกรเทยีบเทากบัแผนก ซ่ึงจะพบวาสวนใหญพนกังานในแผนก

ประกันคุณภาพตองอาศัยการประยุกตสถิติ เพื�อชวยในการวิเคราะหกิจกรรมตามแผนกตางๆ 

ขององคกรที่ตองดําเนินการ
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ตารางที่ 1.1 กิจกรรมที่ตองประกันคุณภาพในภาคการผลิต

แผนก ความตองการ กิจกรรม ( )

1. การตลาด (Marketing) 1. การเขาถึงรายละเอียดของ

ผลิตภัณฑ/บริการ

2. การรับรูลักษณะเดนของ

ผลิตภัณฑ/บริการ

1. การโฆษณาผลิตภัณฑ/บริการ

2. การอบรมพนักงานขายใหเขาใจ

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ/

บริการ

2. การออกแบบผลิตภณัฑ 

(Product Design)

1. การออกแบบตรงตามความ

ตองการ เชน มีความแข็งแรง

ตามมาตรฐาน ภายใตนํ้าหนักที่

เหมาะสมและปลอดภัย

2. การออกแบบผลิตภัณฑเหมาะ

สมกับระดับคุณภาพ

1. การเลือกวัสดุใหกับผลิตภัณฑ 

พรอมทั้งจัดทําผลิตภัณฑ

ตนแบบ

2. การวิเคราะหคุณสมบัติทาง

วิศวกรรมใหกับผลิตภัณฑ

3. การออกแบบผลิตภัณฑโดยการ

ประยุกตวิศวกรรมคุณคา

3. การจดัซือ้ (Purchasing) 1. ชิ้นสวนหรืออะไหลมีคุณภาพ

ตามขอกําหนดดานคุณภาพที่

แผนกออกแบบผลิตภัณฑระบุ

2. การจัดสงชิ้นสวนหรืออะไหลมา

ทันเวลา

3. ราคาของชิ้นสวนหรืออะไหล

เหมาะสม

1. การวางแผนการสั่งซื้อ

2. การกําหนดวิธีการในการจัดซื้อ

3. การเสาะหาชิ้นสวนหรืออะไหล

4. การเลือกผูสงมอบที่ตระหนักใน

คุณภาพ

5. การเสนอราคา

6. การประเมินใบเสนอราคา

7. การตอรองราคา

8. การขออนุมัติจัดซื้อ

9. การติดตามคําสั่งซื้อ

10. การรับมอบชิ้นสวนหรืออะไหลที่

สั่งซื้อ

4. การวางแผนการผลิต 

(Production Planning)

1.  แผนการผลิตสามารถสงมอบ

งานไดทันตามเวลาที่กําหนด

2. การเตรียมวัตถุดิบ เครื�อง มือ 

และอะไหลที่พรอมตลอดชวง

ระยะเวลาการผลิต

1. การใชเทคนิคการวิจัยดําเนินงาน

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาใน

ระบบงานใหไดผลลัพธดีที่สุด

2. การจัดตารางการผลิตโดยการ

จัดลําดับงานตามกําลังการผลิต

และทรัพยากรที่มี
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ตารางที่ 1.1 (ตอ) กิจกรรมที่ตองประกันคุณภาพในภาคการผลิต

แผนก ความตองการ กิจกรรม ( )

5. การออกแบบ

กระบวนการผลิต  

(Process Design) 

 ผูรับผิดชอบ :
 วิศวกรรมอุตสาหการ

1. การออกแบบกระบวนการเหมาะ

สมกับระดับคุณภาพ

1. การระบุขอกําหนดทาง

เทคนิค (Specifications) ของ

กระบวนการผลิตที่สมเหตุผล 

2. การออกแบบและเลือก

เทคโนโลยี เครื�องมือ และวิธี

การผลิต

3. การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติ

งานใหกับแตละผลิตภัณฑ

6. การผลิตและประกอบ 

(Manufacturing and 

Assembly)

1. การไดผลิตภัณฑที่ถูกตองตาม

การออกแบบ

1. การทบทวนแบบ

2. การทบทวนแผนการผลิต

3. การผลิตและประกอบตาม

กระบวนการผลิตที่ไดออกแบบ

7. การตรวจสอบและ

ทดสอบผลิตภัณฑ  

(Finished Goods 

Inspection and  

Testing)

1. การรับประกันสมรรถภาพของ

ผลิตภัณฑ

2. ความสอดคลองตามมาตรฐาน

การตรวจสอบและทดสอบ

1. การตรวจสอบและทดสอ 

การใชงานของผลิตภัณฑ

8. การจัดเก็บผลิตภัณฑ 

(Warehousing)

1. การขนสงผลิตภัณฑไดทันเวลา 

โดยไมเกิดความเสียหาย

2. การรักษาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ

3. ปริมาณผลิตภัณฑคงคลังถูกตอง 

1. การขนสงผลิตภัณฑ

2. การจําแนกพื้นที่ในการจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ

3. การถนอมรักษาผลิตภัณฑ

4. การชี้บงและการสอบกลับไดของ

ผลิตภัณฑ

5. การตรวจสอบจํานวนผลิตภัณฑ

9. การใหบริการลูกคา 

(Customer Service)

1. ความเขาใจในการติดตั้ง และ

การใชงานผลิตภัณฑ

2. การสงมอบผลิตภัณฑไดครบ

และทันเวลา

1. การจัดเสนทางการขนสง

ผลิตภัณฑ

2. การสงมอบผลิตภัณฑไดตามจุด

หมายที่กําหนด
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กลาวไดวา ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System; QAS) เกิดจาก

การวางระบบการประกันใหถูกดําเนินงานภายในแผนกตางๆ ท่ีตองดําเนินการใหสอดคลอง

ตามขอกําหนดดานคุณภาพ (Requirements) ของลูกคา โดยตองสรางความสัมพันธระหวาง

กระบวนการทีเ่กีย่วของใหตอบสนองตอขอกาํหนดทางเทคนคิ (Specification) จากการจัดแบง

เปนกระบวนการตางๆ ตามขอกําหนดดานคุณภาพหรือเกณฑ อีกทั้งระบบการประกันคุณภาพ

ยงัเปนเครื�องมอืทีช่วยใหเกดิการเรยีนรูทัง้พนกังานและองคกร จากองคประกอบของการตรวจ

ประเมินคุณภาพ (Quality Audit/Assessment) เพราะการตรวจประเมินเปนการสะทอนการ

บริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ เชน แผนกการวางแผนการผลิตในกิจกรรมการจัด

ตารางการผลิต เพื�อใหเวลารวมของงานทั้งหมดที่ตองผลิตใหเสร็จสิ้นตํ่าสุด เพื�อลดเวลาลาชา

ของงานและตนทุนโดยรวมภายในแผนก 

ผูจัดการแผนกสามารถเลือกวิธีการในการจัดลําดับงานไดหลากหลายวิธีที่เหมาะสมกับ

เวลาของกระบวนการผลิต โดยอาจใชทักษะของพนักงานภายในแผนกที่มีหรืออาจใชโปรแกรม

จัดลําดับงานชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดลําดับงาน (เพราะผลิตภัณฑมีหลากหลายชนิด) 

ใหกับพนักงานก็ได นั่นคือ องคกรตองพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมที่กําหนดใหกับ

กระบวนการ (Processes) ทีก่อใหเกดิผลลัพธ (Results) เปรียบเทียบกับความตองการทีล่กูคา

กาํหนด (สิง่สําคญัในการตรวจประเมนิคุณภาพคอื ผูทีท่าํการตรวจประเมินตองไมเปนผูทีม่สีวน

ไดสวนเสียกับหน|วยงานที่จะถูกตรวจประเมิน จึงจะทําใหองคกรไดรับผลการประเมินที่สะทอน

การบริหารจัดการอยางแทจริง)
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แบบฝกหัด  บทที่ 1
1. จงอธิบายถึงความหมายของ QA และระบบ QA 

2. กิจกรรมใดที่สงผลตอความแตกตางระหวางการควบคุมคุณภาพกับการประกันคุณภาพ

3. ทานคดิวาเหตใุดองคกรในภาคเอกชนตองมีแผนก/ฝายประกนัคณุภาพ และองคกรในสถาน

ศึกษาตองมีสํานักงานประกันคุณภาพ

4. จงกําหนดกิจกรรมที่ตองประกันคุณภาพในภาคการศึกษา (เฉพาะดานการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีเทานั้น) โดยที่

การศกึษา (Education) หมายถงึกระบวนการถายทอดความรู รวมถงึทักษะโดยการอบรมสัง่

สอนใหผูเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนและประกอบอาชีพการงานรวมกับคนอื�นได ผาน

การพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวในหลักสูตร

วัตถุประสงคของการศึกษา เพื�อใหบุคคลมีความรูความสามารถทางปญญาที่เหมาะสม

สําหรับการประกอบอาชีพ และสามารถดํารงชีวิตได 

5. จงกําหนดวิธีการที่จําเปนในการพัฒนาวิธีการในการตรวจสอบที่ตองประกันคุณภาพในการ

ควบคมุคณุภาพงานกอสราง (ไมพจิารณากจิกรรมพืน้ฐานทีต่องดาํเนนิการในงานกอสราง) 

เนื�องจากคุณภาพเปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญของลูกคาในการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย ดังน้ัน

ในงานกอสรางจึงมีความจําเปนที่ตองนําเอาแนวคิดของ QA จากอุตสาหกรรมการผลิตมา

ประยุกตเพื�อลดทั้งคาใชจาย เวลา และทรัพยากรที่ตองใชในงานกอสราง

6. ในภาคการศึกษา เมื�อพิจารณาเฉพาะดานการศึกษา ขอใหกําหนดรายละเอียดที่จําเปนใน

กิจกรรมการประเมิน

6.1 เอกสารประกอบการสอนของอาจารยที่ใชในการเรียนการสอน

6.2 การสอนของอาจารย

7. หากภาควิชาในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งตองการเปดหลักสูตรใหมขึ้นในภาควิชา ทานคิด

วาคณะกรรมการประจําภาควิชาควรรวมกันพิจารณาปจจัยสําคัญอะไร กอนการนําเสนอ

หลักสูตรใหมเขาสูคณะกรรมการประจําคณะ

8. ขอกําหนดดานคุณภาพที่แตละองคกรกําหนดขึ้นภายในระบบการประกันคุณภาพมีจุด

ประสงคเพื�ออะไร




