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 ในยุคท่ีเต็มไปดวยการแขงขันอยางทุกวันนี้ คงหนีไมพนการแขงขันในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐาน 
ซึ่งในมาตรฐานสากลท่ีถูกใชกันในปจจุบันมีอยูหลายระบบ เชน     และ   
เปนตน สวนประเทศไทยเองก็มีการพัฒนาระบบมาตรฐานท่ีใชกันภายในประเทศเชนกันไมวาจะเปน ๕ ส 
อย.  และ  สําหรับวงการการศึกษาเองก็มีการแขงขันในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานไมตางกับ
ภาคองคกรอ่ืน โดยการประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญอยางมากในการพิจารณาตัดสินใจเลือก
สถานศึกษาตอของผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา เปนการประกันวาบัณฑิตท่ีจบจากสถาบันการศึกษานั้น
มีคุณภาพและไดรับการรับรองคุณวุฒิ อีกท้ังมีผลตอการพิจารณาการรับเขาทํางานในอนาคตของ   
สถานประกอบการอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยปจจุบันประเทศไทยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยู       
๒ ระบบ คือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     
ดําเนินงานโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก     ดําเนินงานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.  
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดเร่ิมตน
ขึ้นมาพรอมกับนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ประกาศใชกับสถาบันราชภัฎท่ัวประเทศเมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๓๙ ซึ่งในขณะนั้นสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชรยังไมมีการจัดต้ังหนวยงานเพื่อรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง และ     
การประเมินคุณภาพภายในไดใชเกณฑการประเมินคุณภาพแบบ ๑๐ มาตรฐาน ตอมาไดมีการประกาศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
รวมถึงใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ซึ่ งสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรได รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกเปนรอบแรก          
(พ.ศ. ๒๕๔๔– ๒๕๔๘) เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ และวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรกนั้นสถาบันราชภัฎกําแพงเพชรผานการประเมินและไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา  

 

 

                                                           
*

 หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



ในปเดียวกันสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรไดยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร”  
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ และยายไปอยูในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลังจากนั้นเมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ สกอ. ไดมี    
การประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานและใชเปนกรอบดําเนินงาน     
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และไดมีการพัฒนาเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
ใหเปนเกณฑคุณภาพ ๙ องคประกอบ และนํามาใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกับสถานศึกษา
ของไทยจนถึงปจจุบัน ในปเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ในวันท่ี ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ โดยขณะนั้นมหาวิทยาลัยไดจัดอยู 
ในกลุมสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม และไดรับผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย   
ดวยคะแนน ๓.๙๙ หรือมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี นอกจากนี้ทุกกลุมสาขาวิชาก็ไดรับการรับรอง
คุณภาพในระดับดีดวยเชนกัน จะเห็นไดวาในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๙ เปนทศวรรษท่ีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชรไดมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อยางตอเนื่อง ประกอบกับผูบริหารระดับสูงเร่ิมใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น  

 ดวยกระแสของการประกันคุณภาพท่ีมีมากขึ้นเร่ือยๆ ในสังคม ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพมาพอสมควร ทําใหมหาวิทยาลัยจัดต้ัง “สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา” ขึ้น เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมี
ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล เปนผูอํานวยการสํานัก ภายในหนวยงานประกอบไปดวยผูบริหาร
และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานรวมท้ังสิ้น ๑๑ คน แบงสวนราชการและโครงสรางองคกรเปน ๕ งาน คือ งาน
เลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งาน กพร. งานพัฒนาระบบบริหาร และงานบริการวิชาการ  
จากโครงสรางองคกรจะเห็นวานอกจากสํานักประกันคุณภาพการศึกษาจะมีหนาท่ีดําเนินงาน สนับสนุน 
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแลว ยังทําหนาท่ีในการดูแลงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยอีกดวย โดยการจัดต้ังสํานักประกันคุณภาพขึ้นมานี้ ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรมีการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเปนไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกร มีระบบการประกันคุณภาพท่ีเขมแข็ง และยังได
พัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ของผูบริหาร ท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากระบบสารสนเทศและฐานขอมูล     
 เปนระบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแมโจ จนกระท่ังปจจุบันไดพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานขอมูลเปนระบบ     ซึ่งเปนระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมใน
การบริหารงาน การตัดสินใจของผูบริหาร และการประกันคุณภาพมากขึ้น โดยระบบสารสนเทศและ
ฐานขอมูล  เปนระบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบใหสอด
รับกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอยางตอเนื่องจนสามารถใชเปน
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจไดเปนอยางดี นอกจากนี้ในงานพัฒนาระบบยังรวมไปถึงงาน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และงานวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษาดวย ซึ่งสํานัก



ประกันคุณภาพการศึกษาไดสรางงานวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ต้ังแตป        
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดแก งานวิจัยเร่ืองการประเมินผลลัพธระบบประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทาง     
การพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เร่ืองการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เร่ืองการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดสรางนวัตกรรม
ดานประกันคุณภาพการศึกษา คือคูมือการเรียนรูดวยตนเองเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดพัฒนาคูมือการเรียนรูดวยตนเองเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหอยูในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  รวมถึงทําวิจัยเร่ือง   
การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ดวย ซึ่งงานวิจัยเหลานี้มีประโยชนอยางมากในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษามากย่ิงขึ้น     
สวนงานประกันคุณภาพการศึกษา และงาน กพร. ตามโครงสรางองคกรนั้น สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษาไดดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหการสนับสนุน และใหความรูดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทําแผนกลยุทธ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป รวมถึงสนับสนุนใหอาจารยในมหาวิทยาลัย
สอบเปนผูประเมินคุณภาพภายใน และขึ้นบัญชีเปนผูประเมินในระบบของ สกอ. และในสวนงานบริการ
วิชาการในโครงสรางองคกรทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลโครงการบริการวิชาการท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการใหแกมหาวิทยาลัยไดรับทราบ ซึ่งปจจุบัน
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดมีปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรใหมในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังแสดงใน
แผนภาพ 

 



   
 

ปจจุบัน สํานักประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานรวมท้ังสิ้น 
๗ คน ภายในโครงสรางประกอบไปดวย ๔ งาน คือ งานบริหารสํานักงานและเลขานุการ งานพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานประกันคุณภาพการศึกษา     
ซึ่งสํานักประกันคุณภาพการศึกษามีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค ดังนี้ 

ปรัชญา  
สํานักประกันคุณภาพการศึกษามีความมุงมั่นในการพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

เพื่อรับใชทองถ่ินและประเทศชาติ 
วิสัยทัศน    
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาจะดําเนินการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปน

มหาวิทยาลัยคุณภาพระดับชาติและระดับสากล โดยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางถวนท่ัว  
ท้ังองคกร 

พันธกิจ  
ประสานงาน สนับสนุน ดําเนินการใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพภายใน ภายนอก และ  
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนนัท 

ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล 

รองผูอํานวยการ 
ฝายบริหาร 

ผูชวยศาสตราจารยปาณิสรา จรัสวิญ ู

รองผูอํานวยการ 
ฝายพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

อาจารยฉัตรชนก จรัสวิญ ู

รองผูอํานวยการ 
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

นางสาวชรนิรัตน บุญมาก 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
นางสาวสุนนัท แหวนประดับ 

งานเลขานุการ 
นางสาวพันทิพา เย็นญา 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
นายสรวัตร ประภานิติเสถียร 

งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 
นางสาวสุนนัท แหวนประดับ 



เปาประสงค   
๑ มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินคุณภาพภายใน 
๒. สงเสริมใหหนวยงานนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ  มาใช 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. ถายทอดองคความรูดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
๔. พัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 ผลการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาต้ังแตเร่ิมกอต้ังหนวยงาน (พ.ศ.๒๕๕๒) 
จนถึงปจจุบัน จะเห็นไดวา สํานักไดดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรอยางถวนท่ัวท้ังองคกร ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปจจุบัน มีผลการประเมินในระดับดี – ดีมาก    
มาโดยตลอด และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ของมหาวิทยาลัยก็
อยูในระดับดีเชนกัน (คะแนน ๔.๔๙ จากคะแนนเต็ม ๕) จากผลการประเมินภายนอกรอบสามนี้เองทําให
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการ ๑ ชวย ๙ ซึ่งเปนโครงการเครือขาย
คุณภาพของสมศ. ท่ีตองการใหสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกรอบสามในระดับดีมากขึ้นไป ไดเขา
ไปชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแกสถานศึกษาอ่ืนท่ีไมผานการประเมินคุณภาพจํานวน ๙ แหง และ
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาก็ไดเขารวมโครงการนี้มาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ใน
ป พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักประกันคุณภาพการศึกษายังไดสมัครเขารวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ    ของหนวยงาน สกอ. จนไดรับคัดเลือกใหเปน ๑ ใน ๑๘ สถาบัน   
เพื่อเขารวมในการศึกษาเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ 


 ซึ่งเปนเกณฑ

คุณภาพสากลท่ีพัฒนามาจากเกณฑรางวัลคุณภาพ     
   เปนเกณฑสําหรับใชประเมินคุณภาพภาคการศึกษาโดยเฉพาะ โดยสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษาไดเขารวมโครงการ EdPEx Fast Trask ในรอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ และปจจุบันเหลือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีอยูในโครงการเพียง ๘ สถาบันเทานั้น ถึงอยางไรก็ตาม การไดเขารวมโครงการของ 
สกอ. ทําใหสํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดเร่ิมวางรากฐานในการใหความรูเก่ียวกับเกณฑ  กับ
บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะ/สํานัก ในการฝกเขียนโครงราง 
 

                                                           
*      () หรือเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ เปน
เกณฑที่ สกอ. แนะนําใหสถาบันอุดมศึกษานําเกณฑมาใชเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมและเปนที่ยอมรับในระดับสากล         
โดย  เปนกรอบการดําเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาสูความเปนเลิศไดอยางกาวกระโดด    
มีลักษณะสําคัญ ๔ ประการ คือ มุงเนนผลลัพธ ไมกําหนดวิธีการดําเนินงาน บูรณาการสาระสําคัญทางการศึกษา และสนับสนุน
มุมมองเชิงระบบ ซ่ึง  มีขอกําหนด ๗ หมวด ประกอบดวย หมวดที่ ๑ การนําองคกร หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ หมวด
ที่ ๓ การมุงเนนลูกคา หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวดที่ ๕ การมุงเนนผูปฏิบัติงาน หมวดที่ ๖ การ
จัดการกระบวนการ และหมวดที่ ๗ ผลลัพธ 
 



องคกร   

 ของหนวยงาน พรอมกันนั้นสํานักประกันคุณภาพการศึกษายังได

ศึกษาเกณฑการประกันคุณภาพของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน    
    * และไดดําเนินการใหความรูแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ สกอ. 
ไดวางแนวทางและกําหนดใหใชเกณฑ  และ   ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนปท่ีประเทศเปด
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบบสมบูรณ 
 แนวทางการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต ดังท่ีไดกลาวไปแลววา
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดเร่ิมศึกษาและใหความรูกับบุคลากรเก่ียวกับเกณฑ  และ 
  ต้ังแตป พศ ๒๕๕๕ ซึ่งสํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดมีการวางแผนปฏิบัติงานตาม
วิสัยทัศนของสํานักท่ีวางไว ดังนี้ 
 ๑. อบรมใหความรู และสรางความเขาใจแกบุคลากรทุกระดับเก่ียวกับสาระสําคัญของเกณฑ 
 และ   อยางตอเนื่องต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสากลในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนโยบายท่ี สกอ. กําหนดใหใชเกณฑนี้กับ
สถาบันอุดมศึกษา 
 ๒. นํารองใหโปรแกรมวิชาท่ีสมัครใจทดลองประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ   
ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเปนการประเมินศักยภาพของโปรแกรมวิชาและเตรียมความพรอมในการเปดรับ
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓ นํารองใหคณะวิชาท่ีสมัครใจทดลองประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ  ในป พ.ศ. 
๒๕๕๗ เพื่อเปนการประเมินศักยภาพของคณะวิชาและเตรียมความพรอมในการใชเกณฑ  ตาม
นโยบายท่ี สกอ กําหนดใหใชเกณฑนี้กับสถาบันอุดมศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 

                                                           
*

     หรือโครงรางองคกร เปนสวนนําของเกณฑ  ซ่ึงเปนการสรุปภาพรวมขององคกรที่สําคัญ ที่มี
ผลตอการดําเนินการ และความทาทายที่องคกรเผชิญอยู ประกอบดวย ๒ สวน คือ ๑) บรรยายคุณลักษณะขององคกร ไดแก 
สิ่งแวดลอมขององคกร และความสัมพันธระดับองคกร ๒) บรรยายสถานการณขององคกร ไดแก สภาพดานการแขงขัน ความทาทาง
เชิงกลยุทธ และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
*

        หรือเกณฑประกันคุณภาพของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน   
ซ่ึง   กอตั้งข้ึนในป พศ ๒๕๔๑ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนนักศึกษา และแรงงานในอนาคตระหวางประเทศสมาชิกได โดย
ระบบการประกันคุณภาพของ   ประกอบดวย ๓ มิติ คือ ๑  เปนการประกันคุณภาพระดับสถาบัน ๒  
เปนการประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ๓)  เปนการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมวิชาหรือหลักสูตร
การศึกษา 
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