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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาองค์ความรู ให้เป็นสากลเพื่อให้
ประเทศไทยไดก้าวเข้าสู่โลกด้านการศึกษา สามารถติดต่อสัมพัน ธ์ และสร้างเครือข่าย
ร่วมกับนานาชาติได ซึ่งแต่เดิมประเทศไทย มิไดมีระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาให้ครบ
ทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างชัดเจน ที่ผ่านมาเป็นเพียงการกากับดูแลระบบการ
ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินงานยังมีน้อยมาก และยังไมมีกลไกใดๆ ที่
สามารถบ่งชี้ไดวาการจัดการศึกษาของสถาบันในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพหรือไมเพียงใด
ซึ่งทาให้เกิดความเหลื่อมล้าของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เริ่มมีความทัดเทียมกันในคุณภาพ
การศึกษาและด้วยแนวโน้มการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีมากขึ้นจึงจาเป็นต้อง
มีระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนรองรับ เพื่อประกันความมีคุณภาพของการ
จั ด การศึ ก ษา ทั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของเอกชน และถาบั น
อุดมศึกษาของต่างประเทศที่เข้ามาดาเนินการในประเทศไทย การดาเนินการของถาบัน
อุดมศึกษาดังกล่าว ตองคานึงถึงการแข่งขันด้านคุณภาพทั้งภายในประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้าน และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค การพิสูจนตนเองด้วยระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา จะเป็นจุดที่สร้างความชอบธรรมให้แกสถาบัน อุดมศึกษา รูปแบบที่ชัดเจนคือ
การตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2542 โดยได้กาหนดสาระสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในหมวดที่ ๑

บททั่วไปว่าด้วยความมุ่งหมาย หลักการ มาตรา 9 และในหมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐาน และ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47, 48, 49, 50 และมาตรา 51 ไดกาหนดให้
สถานศึกษา ทุกระดับดาเนินการด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษา
ต้องแสวงหาระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษาของตน
มหาวิ ทยาลั ย รามค าแหงตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการประกั น คุ ณภาพทาง
การศึ ก ษา และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 ที่ระบุให้ สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดั บ ทั้ ง ภายใน และภายนอก มหาวิ ทยาลั ย รามค าแหงจึ ง ได้ ทาการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
หน่วยงานภายในโดยอ้างอิง องค์ประกอบทั้ง 9 ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคลองกับดัชนี
ของผู้ตรวจสอบภายนอก (สมศ.) และให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีการดาเนินการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คณะทั ศ นมาตรศาสตร์ ที่ มี ภ ารกิ จ ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นทั ศ นมาตร ดู แ ล
รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย คณะทัศนมาตรศาสตร์ได้แบ่งงาน
ตามโครงสร้างการบริหารจัดการออกเป็น ๖ หน่วยงาน
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานคลังและพัสดุ
3. งานบริหารการศึกษา
4. งานนโยบายและแผน
5. งานประกันคุณภาพการศึกษา
6. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มีการกาหนดปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานสอดคลองกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง คณะทั ศ นมาตรศาสตร์ มี บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านจ านวนทั้ ง สิ้ น 14 คน

ประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และลู ก จ้ า งปฏิ บั ติ ง านชั่ ว คราว ซึ่ ง
บุ ค ลากรของ คณะทั ศ นมาตรศาสตร์ ไ ดมี ส่ ว นร่ ว ม ในการจั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง าน
ดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

จากรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคาแหง ป
การศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556) โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน องค์ประกอบที่คณะทัศนมาตรศาสตร์ต้องทาการประเมิน และสรุปผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะทัศนมาตรศาสตร์ ไดแก
องค์ประกอบที่ ๑ : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการดาเนินงานอยูใน
ระดับ ดีมาก
จุดแข็ง คือ มีการปฏิบัติตามแผนงานได้ตามเป้าหมาย
จุดอ่อน คือ ควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์กาหนดยังไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ ควรสร้างระบบการมีส่ว นร่วมของผู้เรี ยนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดให้เป็นรูปธรรมสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างชัดเจน
องค์ประกอบที่ ๒ : การผลิตบัณฑิต อยูใ่ นระดับ ดี
จุดแข็ง 1. มีระบบและกลไกลการพัฒนาการบริหารหลักสูตร
2. มีระบบพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
3. มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
4. มีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
5. มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
จุดอ่อน 1. จานวนอาจารย์ประจามีไม่เพียงพอ
2. การนาผลการประเมินไปปรับปรุงยังไม่ชัดเจน

3. รายละเอียดของกระบวนวิชาที่เปิดสอนมีไม่ครบทุกกระบวนวิชา
4. การประเมินอาจารย์ควรดาเนินการให้ครบทุกกระบวนวิชา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรเพิ่มจานวนอาจารย์ประจาให้เพียงพออย่างเร่งด่วน
2. ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงให้ชัดเจน
3. ควรรวบรวมรายละเอียดของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้ครบทุกวิชา
4. ควรดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ให้ครบทุกกระบวนวิชา
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดแข็ง 1. มีการใช้เทคโนโลยีในการให้ข่าวสาร/ติดต่อสื่อสารแก่นักศึกษา
2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
3. มีกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกด้าน
4. มีการประเมินแผนและโครงการครบถ้วน
จุดอ่อน 1. ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับวิชาชีพโดยตรง
2. ควรส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาให้มาก
ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เครื่องมือ (แบบสอบถาม) ของโครงการควรปรับปรุง
ให้ได้ข้อมูลละเอียดขึ้นเพื่อผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ ๔ : การวิจัย อยูใ่ นระดับพอใช้
จุดแข็ง

-

จุดอ่อน คือ จานวนวิจัยน้อย เนื่องจากจานวนอาจารย์น้อยและไม่มีงบสนับสนุน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรตั้งงบสนับสนุนโครงการวิจัยอย่างน้อย 60,000
บาทต่อคน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานวิจัยมากขึ้น
องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับ พอใช้

จุดแข็ง

-

จุดอ่อน 1. การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมยังไม่ตรงตามวงจรคุณภาพ PDCA
ทุกโครงการ/กิจกรรม
2. ขาดการสารวจความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการสารวจความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อใช้ในการ
จัดทาแผนงานและกาหนดทิศทางการบริการทางวิชาการ
2. ควรมีการกากับและติดตามการนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนงาน
และการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง
3. ควรมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการทางวิชาการกับการวิจัยให้ทัน
ตามกาหนดเวลาการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 6 : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดแข็ง คือ มีโครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนาธรรมที่ดาเนินการตามระบบ
วงจรคุณภาพ PDCA อย่างครบถ้วน
จุดอ่อน

-

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ ควรเพิ่มจานวนโครงการ/กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้เกิด
ความหลากหลาย
องค์ประกอบที่ ๗ : การบริหารและการจัดการ อยูใ่ นระดับ ดี
จุดแข็ง จุดอ่อน คือ ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานจัดการความรู้มีการพัฒนาที่ดี
ยิ่งขึ้นแต่ยังไม่ชัดเจนในบางประเด็น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การจัดการความรู้ควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้การจัดการความรู้สามารถส่งผลประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลทั้ง
2 กลุ่ม
2. ควรส่งเสริมให้ดาเนินการความรู้ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและเสนอ
ผูบ้ ริหาร
องค์ประกอบที่ ๘ : การเงินและงบประมาณ อยูใ่ นระดับ ดีมาก
จุดแข็ง คือ มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณครบตามเกณฑ์กาหนด
จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบที่ ๙ : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ ในระดับ
พอใช้
จุดแข็ง จุดอ่อน 1. ขาดการนาผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาพัฒนาการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
2. การมีส่วนร่วมขอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษายัง
ไม่ครอบคลุมตามตัวบ่งชี้
3. ยั ง ไม่ มี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรน าผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาพิ จ ารณาผลการ
ดาเนินการครบทุกตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์

2. สนั บสนุ น ให้ผู้ ใช้ บั ญฑิ ต และผู้ใ ช้ บ ริ การตามพั น ธกิ จ เข้ า มามีส่ ว นร่ วมในการ
ประกันคุณภาพของคณะฯ
3. สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเข้ า ร่ ว มเครื อ ข่ า ยด้ า นประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาระหว่ า ง
สถาบันเพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 10 นโยบายสถาบันศึกษา 3 ดี (3D)อยูใ่ นระดับ ดี
จุดแข็ง คือ มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน
จุดอ่อน คือ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีจานวนน้อยและยังขาดทักษะ
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรจัดโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี และควรกากับติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือ
มีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถาบัน 3 ดี

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ในการศึกษาวิจัย ประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลังการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง นั้นมีวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยดังต่อไปนี้ คือ
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรของคณะ
ทัศนมาตรศาสตร์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรในการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณภาพ
การศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์
3. เพื่อนาผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุงแกไขการประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงความคิดเห็นของบุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์
เกี่ย วกั บ การนาระบบการประกัน คุณภาพการศึ กษามาใช้ ประเมิ นการปฏิบั ติง านของ
บุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. มหาวิทยาลัยรามคาแหง หมายถึง มหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษา วิจัย
แบบตลาดวิชาที่ผู้ ศึกษาสามารถศึกษาไดด้วยตนเองโดยไมจาเป็นต้องมาเข้าชั้นเรียน ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน ทาการ
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแกสังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น สานักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน/ศูนย์ สานัก
2. บุ ค ลากร หมายถึ ง ข าราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องคณะทั ศ นมาตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไดนาระบบประกันคุณภาพมาใช้
3. ลูกจ้างชั่วคราวรายปี หมายถึง ลูกจ้างซึ่งมหาวิทยาลัยจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
เป็นรายปี มีกาหนดเวลาจ้าง ระยะเวลาจ้างไมเกินปี งบประมาณ สังกัด คณะทัศนมาตร
ศาสตร์
4. คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจ
ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศตลอดจน
ปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบ และกลไก
ใน การควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบตามดัชนีตัว

บ่ ง ชี้ ที่ ก าหนดเพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น แกผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง และสาธารณชนไดมั่ น ใจว่ า
มหาวิทยาลัยสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ และปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าส่งผลต่อคุณภาพตามตัวบ่งชี้
7. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพ และมาตรฐานการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย จากภายในโดยบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท าให้ ท ราบสภาพปั ญ หาการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากรคณะ
ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. ทาให้ทราบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. ทาให้ทราบแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แกไขการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทที่2
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยหรือวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องความ
คิดเห็นในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้างานวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาจากการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษามีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมาย
และการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี รายละเอียด ดังนี้
บรรจบ จันทมาศ (2541,หนา 2) ให้ความหมายของคาว่า การประกันคุณภาพ
หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ที่หากได้ดาเนินการตามระบบและแผนที่วางไวจะทา
ให้เกิดความมั่นใจไดว่าจะไดผลงานที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึ่งประสงค์ “การประกัน
คุณภาพการศึกษา”
ทบวงมหาวิทยาลัย (2544, หนา 24) ให้นิยามคาว่าการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดาเนินงานในแต่
ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีที่กาหนด เพื่อเป็นหลักประกันแกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
สาธารณชนไดมั่นใจว่า สถาบันนั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ไพบูลย์ เปานิล (2553,หนา 16) ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
ว่าหมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการที่มีแผน และเป็นระบบที่สถาบันการศึกษาดาเนินงาน
ตามแผนและระบบที่กาหนดเพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตาม ปรัชญา
พั น ธกิ จ และจุ ด มุ่ ง หมายที่ ก าหนด และสร้ า งความคิ ด เห็ น ให้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร (บั ณฑิ ต
ผูป้ กครอง และผู้ใช้บัณฑิต)

วันชัย ศิริชนะ (2540, หนา 10) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการ
กระทากิจกรรมใดที่สะท้อนถึงความมีคุณภาพ การตรวจสอบเป็นกลไกลเพิ่มเติมเพื่อให้
สังคมมั่นใจยิ่งขึ้นว่า การดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการให้
การศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องทาอย่างมีระเบียบแบบแผน
จารัส นองมาก (2544, หนา 2) ให้ความหมายการประกันคุณภาพว่าตามความที่
กาหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง การประเมินผล และ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่
มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น ถ้าเป็นการประกันคุณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดย
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
จากความหมายที่ กล่าวมาพอสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
หลักการดาเนินการกระบวนการ หรือกิจกรรมของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มี
หลักฐานสามารถตรวจสอบได ซึ่งเป็นการรับประกัน และสร้างความเชื่อมั่นแกผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม วาผลผลิตของสถาบันจะไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานทีก่ าหนด การประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย ประเทศไทย
ได ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษามาตั้ ง แต่ มี ก ารก่ อ ตั้ ง
ทบวงมหาวิทยาลัย แต่การดาเนินงานดังกล่าวเน้นที่การควบคุมคุณภาพของหลักสูตรเป็น
สาคัญโดยยังมิได มีระบบควบคุมคุณภาพให้ครบทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จึงมี
แนวคิ ด ในเรื่อ งการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาที่ พิ จ ารณาครอบคลุ ม ในทุ ก ภารกิ จ เริ่ ม
ดาเนินการ อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เมื่อที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย
ในคราวประชุมระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2537 ณ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ไดมีการเสนอหลักการ แนวทาง และวิธีการในการประกันคุณภาพทาง
วิชาการใน มหาวิทยาลัยไทยขึ้นเป็นครั้งแรก และการประกันคุณภาพการศึกษาเริ่ม เข้ามา
มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาของไทยเพิ่มขึ้น สาเหตุ สาคัญในการประกัน
คุณภาพ การศึกษาของไทย คือ (วันชัย ศรชนะ, 2540, หนา 111-112)

1. ประเทศไทยไมเคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบชัดเจนที่
ผ่า นมาเป็น เพี ย งการก ากั บ ดูแ ลก่ อ นการเปิ ด ดาเนิ น การเรี ย นการสอน (Pre-auditing)
ระบบการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินงานยิ่ง มีน้อยมาก และไมมี
กลไกใด ๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการจัดการศึกษาของสถาบันในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
หรือไมเพียงใดซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวเป็นอย่างยิ่ง
2. สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เริ่มมีความไมทัดเทียมกันในคุณภาพการศึกษา มีเพียง
ขั้นต่า (Minimum Quality) มากขึ้นทาให้เกิดความเหลื่อมล้าเสียหายแกประเทศชาติ
โดยรวมเพราะบัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณภาพแตกต่างกันมากขึ้น
3. แนวโน้มของการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีมากขึ้น จาเป็นต้องมี
ระบบการควบคุมคุณภาพที่ชัดเจนรองรับ เพื่อประกันความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้ง 3 ประเภท คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของต่ า งประเทศ ที่ เ ข้ า มาด าเนิ น การในประเทศไทย ซึ่ ง การ
ด าเนิ น การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาดั ง กล่ า วต้ อ งค านึ ง ถึ ง การแข่ ง ขั น ด้ า นคุ ณ ภาพทั้ ง
ภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
4. การประกั น คุ ณภาพการศึ กษาเป็น เครื่อ งมื อ พั ฒ นาองค์ ความรู้ใ ห้ เป็น สากล
เพื่อให้ไทยไดก้าวเข้าสู่โลกด้านการศึกษา สามารถติดต่อสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายร่วมกับ
นานาชาติได
5 . การประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีเป็นกระตุ้นให้ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพในด้านต่าง ๆ ของสถาบันอยู่เสมอ
6. แนวโน้มความต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีความรอบรูทันสมัยมีมากขึ้นซึ่ง
เป็นผลจากการพัฒนาความรู และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน หากไมมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแล้วย่อมไม่ สามารถผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของ
สังคมได

7. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู
ในสถาบันอย่างต่อเนื่อง และสร้างความแข็งแกร่งให้สถาบันโดยตรงในระยะยาว ซึ่งส่งผล
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน
8. คุณภาพที่ทัดเทียมกันของแต่ละสถาบัน ส่งผลให้บัณฑิตที่จบการศึกษาออกมามี
คุณภาพใกล้เคียงกัน (อย่างน้อยขั้นต่า) ทาให้อัตราการเคลื่อนย้ายถ่ายเทบุคลากรหรื อ
ปัญหาสมองไหลคลี่คลายลง
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขแหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามแนวทางและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ของสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาของไทย สถาบันอุดมศึกษา
จาเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันขึ้นโดยเน้นประสิทธิผลของกระบวนการดาเนินงานเป็นสาคัญ มีการพัฒนาระบบ
เอกสารควบคูไปด้วย เพื่อเป็นคู่มือการกาเนินงานและเป็นหลักฐานแสดงประสิทธิผลของ
การดาเนินงาน (ประเสริฐ สุทธิสิทธิ์, 2545, หนา 108)

ขอบข่ายของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาจะครอบคลุมขอบข่ายการดาเนินงานในเรื่องสาคัญๆ
ดังต่อไปนี้ (จารัส นองมาก, 2544, หน้า 23)
1. การกาหนดมาตรฐานคุณภาพ เป็นการจดทารายละเอียดลักษณะหน่วยงานที่มี
คุณภาพว่าในแต่ละด้านจะต้องเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องไดปฏิบัติให้บรรลุลักษณะ
ดังกล่าว มาตรฐานคุณภาพจึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการก่อสร้างของวิศวกร โดยปกติ
แล้วหน่วยงานต่าง ๆ จะร่วมกันกาหนดมาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานเป็นความคาดหวัง
ที่จะต้องผลักดันให้ บรรลุ ถ้าเป็นสถานศึกษาส่วนใหญ่ กรมต้นสังกัดจะกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดไวให้ โดยระบุลักษณะคุณภาพในแต่ละเรื่องพรอมตัวบ่งชี้

แสดงถึงคุณภาพตามลักษณะดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่
2. การควบคุม คุ ณภาพ เป็ นการด าเนิ น งานตามบทบาทหน้ า ที่ ของการบริ ห าร
เพื่อให้แน่ใจว่างานจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดการควบคุมคุณภาพ
3. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน เพื่อให้ทราบ
สภาพจริงว่าดาเนินการไปไดมากน้อยเพียงใด การตรวจสอบคุณภาพจะต้องดาเนินการโดย
ผู้มี ค วามรู ค วามสามารถ หรือ มี ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งที่ จ ะตรวจสอบ การตรวจสอบ
คุณภาพในสถานศึกษา ถ้าเป็นเรื่องภายในสถานศึกษาผู้ตรวจสอบก็จะเป็นบุคคลภายใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานสังกัดแต่ถ้าเป็นการตรวจสอบจากภายนอก ผู้ตรวจสอบก็จะ
เป็นบุคคลอื่นที่ไมไดสังกัดสถานศึกษา หรือหน่วยงานบังคับบัญชาของสถานศึกษานั้น ๆ
4. การประเมิ นคุณภาพเป็นการเปรี ยบเที ยบระหว่างเกณฑ์ กับผลการตรวจวั ด
เกณฑ์ เป็นความคาดหวัง เช่น ในกรณีของสถานศึกษาสิ่งที่คาดหวังก็คือ เกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่ก าหนดในข้อ 1 ว่าแต่ละเรื่องถ้าจะให้ บรรลุคุณภาพจะต้องเป็ นอย่า งไร ผลการ
ตรวจวัดคือ ความความเป็นจริงที่ไดจากการตรวจสอบในข้อ 3
ความจาเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีเหตุผลความจาเป็น
หลายประการที่ ท าให้ ส ถานศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ดั ง นี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, 2543, หนา 1)
1. กระแสโลกาภิวัตน์
1.1 เทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร
1.2 การแข่งขันกับนานาชาติ
1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย
2.1 วิกฤตเศรษฐกิจ
2.2 คุณภาพของประชากรต่อการพัฒนาประเทศ

2.3 ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ
2.4 วิถีทางประชาธิปไตย
3. สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
3.1 การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษายั ง ไม สามารถตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน สังคม ประเทศชาติ และกระแสโลกาภิวัตน์
3.2 รัฐไมสร้างคนใหม่จิตใจที่ดี ศักยภาพเพียงพอที่จะดารงชีวิต ในสังคม
ประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
4. บทบัญญัติด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540
4.1 บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมน้อยกว่า 12 ปีที่
รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บค่าใช้จ่าย (มาตรา 43)
4.2 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคานึงถึง การมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน (มาตรา 43)
4.3 จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอด
คลองกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู และปลูกฝังจิตสานึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (มาตรา 81)
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (หมวด 6)
5.1 ให้ มี ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอดด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา 47)
5.2 ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และสถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึ กษา และให้ถื อว่า การประกัน คุณภาพภายในเป็นส่ วนหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้ องดาเนิน การอย่างต่ อเนื่อง โดยมีการจัด ทารายงาน

ประจาปีเสนอหน่วยงานสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อ
นาไปสู การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก (มาตรา 48)
5.3 ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทาการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของการศึกษาใหม่การประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี และเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน (มาตรา 49)
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า ว สถานศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เพื่อที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็น
ที่ เชื่ อ มั่ น ยอมรับ ของผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และสั ง คม ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพของผู้ เรี ย นและ
คุณภาพของประเทศโดยตรง

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ
Juran (1986,หนา 21) กล่าว่า การพัฒนาคุณภาพขององค์กรนั้น การทางาน
ร่วมกันเป็นสาคัญ ซึ่งประกอบด้วย 10 ขั้นตอนหลัก คือ (1) การสร้างความตระหนักในการ
มุ่งพัฒนาคุณภาพ (2) มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(3) การวางแผน และดาเนินการเพื่อให้หน่วยงานมุ่งสู่เป้าหมายโดยกาหนดภาระหน้าที่แก
บุคลากร เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทางานตามเป้าหมายขององค์กรมากที่สุด (4) มีการ
ฝึ ก อบรมแกบุ ค ลากร (5) มี ก ระบวนการด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (6) มี ก ารรายงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ (7) มีการแสดงสานึกรับผิดชอบ (8) มีการนาแสดงผล
การดาเนินการแกบุคลากรในหน่วยงาน (9) มีการเก็บข้อมูล บันทึกถึง ความสาเร็จ และ
(10) มีการร่วมมือพัฒนาระบบและกระบวนการเพื่อให้การทางานของบุคลากรไดรับการ
พัฒนา

Deming (1986, หนา 105) ไดเสนอหลักการหรือพันธะในการจัดการคุณภาพซึ่ง
ถือเป็นแบบอย่างสาคัญ ในการปฏิบัติทั้งในวงการธุรกิจและการศึกษา โดยมีข้อกาหนด
เบื้องต้น 14 ประการ คื อ (1) การกาหนดเป้าหมายที่แน่นอนเพื่อนาไปสู่ การปรับปรุง
คุณภาพของสินคา และบริการ โดยจะต้องมีการวางแผนในการดาเนินการทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว (2) การยอมรับความคิดของทุกคน/ทุกฝ่ายในลักษณะของการตัดสินใจร่วมกัน
ซึ่งอาจก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบคุณภาพขององค์กร (4)
การยึดหลักการพื้นฐานขององค์การ และยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการตรวจสอบ
(5) ยุติการตอบสนองแนวดาเนินงานทางธุรกิจโดยใช้เงินเป็นหลักแต่ควรสนใจ ยอมรับ
และสร้างความเชื่อมั่นเพื่อ ให้ลูกค้าพอใจด้านอื่น ๆ (6) ปรับปรุงระบบการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการบริการ (7) จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน มุ่งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อ สร้างภาวะผู้นาให้บุคลากรมีความ
เป็นผู้นา และมีความกล้าที่จะรับผิดชอบ (8) ขจัดความกังวลความกลัวของบุคลากรให้
หมดไป เพื่อให้ บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิภาพ (9) ร่วมกันทางานเป็นทีม สนับสนุน
การทางานร่ว มกันระหว่างหน่วยงานหรื ร่วมกั นทาลายสิ่ง ที่ เป็นอุป สรรคในการทางาน
ร่วมกัน (10) ยกเลิกการกาหนดหรือเขียนข้อกาหนดข้อความ และเป้าหมายในเชิงรูปธรรม
ซึ่งไมสามารถนาไปปฏิบัติได (11) ขจัดการตั้งกฎเกณฑ์ที่เป็นตัวเลขหรือเป็นปริมาณเพราะ
จะทาให้บุคลากรทางานให้ไดตามจานวนโดยไมไดคานึงถึงคุณภาพ (12) ขจัดอุปสรรคที่มี
ผลต่อความภูมิใจในการทางานทุกคนต้องไดรับการเอาใจใสอย่างเท่าเทียมกัน ควรกระตุ้น
ให้ทุกคนใช้ความสามารถในการทางานอย่างเต็มศักยภาพ (13) สนับสนุนการศึกษาระยะ
ยาวและการปรับปรุงตนเองของบุคลากรและ (14) ลงมือปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสาเร็จ
โดยเน้นถึงความร่วมมือมือ และความคิดเห็นที่ตรงกันของทุกคนทุกฝ่ายในหน่วยงาน ฝ่าย
บริหารจะต้องใช้ยุทธวิธีที่เป็นด้านบวกมาใช้ดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และที่สาคัญ
คือต้องมีความต่อเนื่อง และเหมาะสมตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการนาวงจรพัฒนา
คุณภาพ (Deming’s cycleมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางาน

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนหรือวางระบบ (plan) (2) การนาแผนไป
ปฏิบัติหรือทาตามระบบที่กาหนด (do)

(3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อ เป็น

แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (check)

และ (4) การแกไข ปรับปรุงหรือ

พัฒนาการดาเนินงาน (action) หลักการสาคัญของวงจรพัฒนาคุณภาพแนวคิดวงจร
พัฒนาคุณภาพหรือวงจร PDCA นี้ Walter Shewhart เป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นคนแรกเพื่อใช้
ในการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (statistical quality control) ซึ่ง Deming เป็นผู้นาไป
เผยแพร่ให้เป็นที่รูจักแพรหลายในญี่ปุ น จึงเรียกวงจร PDCA อีกชื่อหนึ่งว่า วงจรเดมมิ่ง
(Deming’ cycle ) (Soin, 1992, หนา 96) ซึ่งก็คือการดาเนินกิจกรรมหมุนเวียนให้ครบ
ทั้ง 4 ขั้นตอน
1. Plan (P) หมายถึง การวางแผน ซึ่งควรประกอบด้วย
1.1 การเลือกหัวข้อปัญหาในการปรับปรุง
1.2 การแสวงหาองค์ประกอบสาคัญในการปรับปรุง
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา
1.4 การเลือกองค์ประกอบสาคัญของปัญหา
1.5 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
1.6 การตั้งเป้าหมายทีแ่ น่นอนและชัดเจนในการปรับปรุง
1.7 การกาหนดวิธีการแก้ไขปัญหา แล้วกาหนดเป็นแผนการ
2. Do (D) หมายถึง การลงมือดาเนินการแกไขปัญหาตามวิธีการที่ไดกาหนดเอาไว้
ในแผน
3. Check (C) หมายถึง การตรวจวัดผลจากการแกไขปัญหาว่าได้ผลอย่างไรบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด
4. Action (A) หมายถึง ในกรณีที่การตรวจวัดผลพบว่ายังไมไดผลตามเป้าหมาย
จะต้องดาเนินการปรับปรุง 2 กรณี คือ (1) แก้ไขปัญหาปัจจุบัน และ (2) ปองกันปัญหาใน
อนาคต เมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วจะต้องจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานไวเพื่อป้องกันมิ

ให้ปัญหากลับคืนสภาพ จากหลักข้างต้น สามารถสรุปไดวา ลักษณะพิเศษขอวงจรพัฒนา
คุณภาพหรือวงจร PDCA ก็คือ คนต้องร่วมกันพัฒนาทั่วทั้งองค์กรโดยต้องร่วมกันวางแผน
และดาเนินการตามแผน การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรให้
มีคุณภาพตามเป้าหมาย และมาตรฐานที่กาหนดไวในวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ ของ
องค์กร
กระทรวงมหาดไทย (2549) ได้อธิบายว่า การนากระบวนการ PDCA ไปสู่การ
ปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จนั้น จะต้องผนึกกาลังรวมกันเป็นหนึ่งเดียว องค์กรใดก็ตามหาก
ไมมี การผนึก กาลังร่วมกัน เพื่อไปสู จุดหมายเดี ยวกัน แลองค์ก รนั้นย่ อมไมมีพ ลังไมอาจ
ประสบความสาเร็จได้ และเสื่อมลงในที่สุด กระบวนการ PDCA จะช่วยให้การผนึกกาลัง
ร่วมกันคิดเกิดขึ้นโดยมีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมการคิดร่วมกัน ร่วมกันวางแผน
ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมกันติดตามประเมินผล PDCA เป็นกระบวนการพัฒนางานจึงต้อง
เริ่มไปทีละขั้นทีละตัวตามลาดับ P D C A และเคลื่อนหมุนไปเรื่อย ๆ โดยในแต่ละขั้นแต่
ละตัว จะต้องทา PDCA ดังนี้
1. การวางแผน (plan) เป็นขั้นสาคัญมาก จะต้องจัดทาอย่างละเอียดรอบคอบโดย
จะต้องตอบคาถามให้ได้อย่างน้อย 7 คาถามคือ 7 ท หรือ 7 W 2 H ไดแก ทาอะไร
(what) ทาไมต้องทา (why) ทาอย่างไร (how) ทาที่ไหน (where) ทาโดยใคร (who)
เท่าไหร่ (How much) และทาเมื่อใด (when) จุดมุ่งหมายของการวางแผนอาจแบ่งได้เป็น
ลักษณะใหญ่ ๆ 2 ลักษณะ คือ การวางแผนเพื่อแกไขปัญหา และการวางแผนเพื่อพัฒนา
งานใหม่ จึงต้องเริ่มต้นที่จุดประสงค์ว่าจะวางแผนเพื่ออะไร เพื่อแกปัญหาหรือเพื่อพัฒนา
งานหรือเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2. การลงมือทา (do) เมื่อถึงกาหนดการดาเนินการตามแผน จะต้องลงมือทาทันที
และจาต้องทาตามแผนที่วางไว (7 ท 5 W 2 H) ผู้ปฏิบัติหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบ
ที่ไดกาหนดไวในแผน จะต้องผนึกกาลังร่วมมือกันดาเนินการอย่างจริงจังทุ่มเทเสียสละ มี
การควบคุม กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อจะไดทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น

ทั้งในด้านความสาเร็จ และอุปสรรคปัญหาอย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีผลต่อความเที่ยงตรงในขั้น
ของการประเมิน เพราะหากทราบผลกระทบในด้านความวามสาเร็จหรือปัญหาอุปสรรคที่
แท้จริงก็จะทาให้เกิดความเที่ยงตรงในการประเมิน
3. การตรวจสอบหรือการประเมิน (check) การตรวจสอบหรือการประเมิน เป็น
เครื่องมือสาคัญ ที่จะทาให้ ทราบผลสาเร็จความก้าวหน้า หรือความล้มเหลวในการแกไข
ปัญหา
3.1 ขั้นตอนการประเมิน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
3.1.1 การประเมิ น ก่ อ นการปฏิ บั ติ เป็ น การประเมิ น สภาพที่ แ ท้ จ ริ ง ก่ อ นลงมื อ
ปฏิบัติตามแผน เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิบัติตามแผนแลว
3.1.2 การประเมินขณะปฏิบัติ ในระหว่างปฏิบัติตามแผนจะต้องมีการประเมินเป็น
ช่ ว ง ๆ ตามระยะเวลาที่ เ หมาะสม เช่ น ทุ ก สั ป ดาห์ เพื่ อ ให้ ท ราบผลกระทบในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาซึ่งในขั้นนี้อาจจะมีการปรับปรุงแกไขพรอมกันโดยไมตองรอปรับปรุงหลังจากจบ
โครงการหรือครบกาหนดการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าหรืออุปสรรค
โดยละเอียด
3.1.3 การประเมินหลังการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการกาเนิน
การตามแผนที่ไดกาหนดระยะเวลาไวเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาพรวม ทั้ง ใน
ด้านความสาเร็จ และความล้มเหลวเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนปรับปรุงแก้ ไขให้ดี
ขึ้นต่อไป
3.2 วิธีการหรือรูปแบบการประเมิน การประเมินสามารถทาไดหลายรูปแบบแต่
โดยสรุปแลวจะมีวิธีการหลัก ๆ อยู่ 3 วิธี คือ
3.2.1 การประเมินโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานทีท่ าได้
3.2.2 การประเมินโดยวัดจากชิ้นงานที่ทาสาเร็จเป็นรายชิ้น
3.2.3 การประเมินโดยการสังเกตหรือการสัมภาษณ์ การประเมินในบางเรื่อง เช่น
การประเมิ น พฤติก รรมการแสดงออก วิธี สั งเกตจะมีป ระโยชน มากจะทาให้ทราบการ

เปลี่ยนแปลงพฤติหรรมว่าเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือ แย่ ลง ดังนั้นก่อนที่จะมีการประเมิน
จะต้องมีการวางแผนก่อนว่าจะประเมิน โดยวิธีการใด ชวงระยะเวลาไหน เกณฑ์ผ่านการ
ประเมินจะกาหนดไวที่ระดับใด และจะใช้ วิธีการวัดค่าทางสถิติอย่างไรจึงจะง่ายต่อการ
ปฏิ บั ติ และมี ค วามเที่ ย งตรง การประเมิ น เป็ น การเปรี ย บเที ย บการพั ฒ นาหรื อ
ความก้าวหน้าก่อนการวางแผนแกไข ปัญหากับผลที่จะเกิดขึ้นจากการแกไขปัญหาตามที่
วางแผนไว ความเที่ยงตรงและมาตรฐานของการประเมินจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง หาก
ไมมีความเที่ยงตรงจะทาให้ไมทราบผลกระทบที่แท้จริงว่าประสบผลสาเร็จ มีความก้าวหน้า
หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรซึ่งจะมีผลกระทบต่อการวางแผนแกไขปรับปรุง ดังนั้น วิธีการ
ประเมิน ที่มี มาตรฐาน และง่ ายต่ อการปฏิ บัติ จะเป็ น เครื่ อ งมื อที่ สาคัญ ที่ผู้ บ ริห ารจะใช้
ตรวจสอบพัฒนาการ และความก้าวหน้าของการแกไขปัญหาด้วยตัวเอง
4. การปรับปรุงแกไข (action) นาผลกระทบที่ไดจากการประเมินมาดาเนินการ
ปรับปรุงแกไขเข้าสู่กระบวนการ 7 ท หรือ PDCA ใหม่ ดังนี้
4.1 ในส่วนที่ประสบความสาเร็จ นามาวางแผนเพื่อพัฒนาให้ไดผลดียิ่งขึ้น
4.2 ในส่วนที่มีปั ญหาอุป สรรค น ามาวางแผนเพื่ อแกไขใหม่จนกว่ าจะบรรลุผ ล
สาเร็จ และเมื่อสามารถแก้ไขปัญหาสาเร็จแล้วก็วางแผนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยการพัฒนา
ต้องเริ่มจากการระดมความคิด ค้นหาสิ่งที่จะต้องไดรับการพัฒนาร่วมกันในลักษณะของ
ฉันทามติ (commitment) เพื่อให้วงจร PDCA สามารถขับเคลื่อนไดอย่างต่อเนื่องเมื่อมี
ปัญหาร่วมกันแลว ผู้ปฏิบัติแต่ ละคน นาไปปฏิบัติตามขีดความสามารถของแต่ละคน แต่
เมื่อถึงกาหนดนัดหมายการประเมิน เช่น ครบรอบ 1 สัปดาห์ ทุกคน ตองนาเสนอวิธีการ
ปฏิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดจนข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมด้วยจิตบริสุทธิ์เพื่อประโย
ชนสวนรวม ทุกขั้นตอนของ PDCA จะต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อครบวงจร
ในแต่ละรอบต้องจัดทาเป็นเอกสารรายงานทางวิชาการเพื่อ เป็นหลักฐานข้อมูลในการ
พัฒนา PDCA ในรอบต่อไป และปฏิบัติเป็นวงจรเช่นนี้อย่างต่อเนื่องไมหยุดนิ่งจนกว่าจะ
ประสบผลสาเร็จอย่างแท้จริง

หลักการและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักการ และนโยบายตามกฎหมายมหาวิทยาลัย รามคาแหง,

สานักประกัน

คุณภาพการศึกษา (2547, หนา 15-16) ไดรวบรวมว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุ ท ธศั ก ราช 2542 ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ด าเนิ น การด้ า นประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา โดยมีข้อกาหนดว่าด้วยมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
ในหมวดที่ 6 ดังนี้
มาตรา 47 ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลัก เกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสูการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา 49 ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มี ฐานะ
เป็นองค์การมหาชนทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อ ให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึง
ความมุ่งหมาย และหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้ บุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา

รวมทั้งผูป้ กครอง และผูท้ มี่ ีสว่ นเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณา
เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคาร้องขอของสานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือ หน่วยงานภายนอกที่สานักงาน
ดังกล่าวรับรองทีท่ าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น
มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐาน
ที่ ก าหนด ให้ ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐาน และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จั ด ท า
ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุง แกไข
ภายในระยะเวลาที่กาหนด หากมิไดดาเนินการดังกล่าวให้สานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาหรือ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ด าเนิ นการให้ มีก ารปรั บ ปรุ ง แกไข
หลักการและนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, สานักประกันคุณภาพการศึกษา (2547, หนา 19-25)ได
กล่ า วถึ ง หลั ก การ และนโยบายในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไว วา มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหงตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงไดดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้คณะ และสานักเลือกระบบประกันคุณภาพของตนเอง
หรือพัฒนาระบบของตนที่สามารถตรวจสอบได และในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2543
ศาสตราจารย์ประจารังสรรค์ แสงสุข ไดแถลงนโยบายคุณภาพไวดังนี้ “รามคาแหงมุ่งมั่น
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ ” จากนโยบายคุณภาพดังกล่าว นาไปสู การกาหนด
วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ดังนี้
1. เพื่อบริหาร และดาเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในคณะ และ
สานักให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะนาไปสูการรับรองคุณภาพ

2. เพื่ อประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและสานักให้ มีการ
บริหาร และดาเนินการไปในทิศทางขององค์กรแห่งการเรียนรู้อันเป็นการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
3. เพื่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายนอกที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกั น คุ ณภาพ
การศึกษา
4. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และการดาเนินการให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือในมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อเผยแพรงานประกันคุณภาพการศึกษาไปสู สังคมนานาชาติ กระบวนการ
และระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย , สานักงานมาตรฐาน
อุดมศึกษา (2544, หนา 5-10) กาหนดกระบวนการและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วย
5.1 กระบวนการประกันคุณภาพ มีขั้นตอน ดังนี้
5.1.1 การควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality control) เป็นส่วนที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะมี
ผลต่อคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา ถือ เป็นขั้นของการดาเนินงานภายในองค์กรที่
เป็นไปตามแผนที่วางไวอย่างรัดกุมทุกขั้นตอน
5.1.2 การตรวจสอบคุณภาพ (quality auditing) เป็นการตรวจสอบผลการ
ดาเนินการของระบบคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีขึ้น ถือเป็นการตรวจสอบ
เชิงระบบ โดยมีจุด เน้นเพื่อพิจารณาว่าสถาบันไดมีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม มีการ
พัฒนาไปมากน้อยเพียงใด และมีขั้นตอนที่เชื่อถือไดวาการดาเนินงานของสถาบันมีคุณภาพ
ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพนั้น หมายถึงการตรวจสอบผลการดาเนินงานควบคุมคุณภาพ
ทั้งจากภายในหรือภายนอกว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย/คณะวิชากาหนดไวหรือไม

5.1.3 การประเมินคุณภาพ (quality assessment) เป็นกระบวนการประเมินผล
การดาเนินการของคณะวิชาโดยภาพรวมว่าเมื่อมีการใช้ระบบประกันคุณภาพหรือระบบ
ควบคุมคุณภาพแล้วทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด
5.2 ระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา จาแนกออกเป็น 2 องค์ประกอบหลัก
ไดแก่
5.2.1 การประกันคุณภาพภายใน คือ กิจกรรมการควบคุมคุณ ภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เพื่อ สร้างความมั่นใจว่า
แนวการดาเนินงานตามภารกิจของสถาบัน เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มี 3 องค์ประกอบ คือ
5.2.1.1 การควบคุมคุณภาพ
5.2.1.2 การตรวจสอบคุณภาพ
5.2.1.3 การประเมินคุณภาพ
5.2.2 การประกันคุณภาพภายนอก คือ การดาเนินการตามระบบคุณภาพภายใน
พรอมทั้งการตรวจสอบ และการประเมินผลทั้งระบบ โดยหน่วยงานจากภายนอกเพื่อ
ประกั น ว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมตามภารกิ จ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยมี
องค์ประกอบ คือ
5.2.2.1 การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
5.2.2.2 การประเมินคุณภาพ
5.2.2.3 การให้การรับรอง

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยนับเป็นนวัตกรรมการศึกษา เพราะเป็นเรื่อง
ใหม่ที่มีการจัดทาขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่มีความรู ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพ (อาภรณ์ ครองกิจการ 2547, หนา 12) ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้าน
การประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาสมฤทธิ์ ผ ลตาม ความคาดหวั ง จึ ง จาเป็ น ต้ อ งเข้ า ใจถึ ง
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา (ทองอิน ทร์ วงศ์โสธร, 2541, หนา2) ได
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายตลอดจนข้อดี ข้อเสียของการประกันคุณภาพ ดังนี้
จุดมุ่งหมายสาคัญของการประกันคุณภาพ คือ
1. ช่วยสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการศึกษา
2. สร้างความมั่นใจให้แกสังคมไมว่าจะอยู่ในประเทศหรือ ต่างประเทศเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษา
3. ช่วยให้หน่วยงานจัดสรรงบประมาณทาหน้าที่ไดเต็มความรับผิดชอบ
4. ให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล
หน่วยจัดสรรงบประมาณ และสถาบันอุดมศึกษา
5. ให้ เกิ ด ความชั ด เจนและโปร่ ง ใสเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ และความหมายของ
โปรแกรมการศึกษา
6. ก่อ ให้ เกิ ด มาตรการความรั บ ผิด ชอบต่ อ ทรั พ ยากรที่ จัด สรรจากกระเป๋า ของ
ประชาชนหรือบุคคลที่ให้ทรัพยากรแกสถาบันอุดมศึกษาส่วนข้อดีของการประกันคุณภาพ
การศึก ษา ไดแก การเพิ่ ม คุณภาพการศึ ก ษา เพิ่ม ความส าคัญ ของการเรีย นการสอน
หลั ก สู ต ร และรายวิ ช ามี ค วามชั ด เจน อาจารย์ มี ส่ ว นร่ ว มนั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว ม และได
ทรัพยากรเพิ่ม สาหรับข้อเสีย ไดแก การมีค่าใช้จ่ายมาก ใช้บุคลากรมากใช้เวลามาก ใช้
เอกสารมาก และยากที่จะทาให้เป็นระบบอันหนึ่งอันเดียว

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหงไดตระหนั ก ถึ ง การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง ได
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้คณะแต่ละคณะเลือกระบบประกันคุณภาพฯ
ของตนเอง หรือการพัฒนาระบบของตนเองที่สามารถตรวจสอบไดและในวันที่ 24มกราคม
พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์ ประจารัง สรรค์ แสงสุ ข อธิ ก ารบดี ไ ดแถลงนโยบายประกั น
คุณภาพไวดังนี้ “รามคาแหงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพและการบริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อ รับใช้สังคมและประเทศชาติ ” การประกาศนโยบาย
ดังกล่าวไดรับความร่วมมือจาก บุคลากรที่เ กี่ยวข้องในหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัย
และได้ทาการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานของตนเองไดรับการรับรองประกาศคุณภาพอย่าง
เป็ น ทางการ (ISO

9002)จากผู้ ต รวจสอบภายนอกรวม 3 หน่ ว ยงาน คื อ ส านั ก

หอสมุดกลางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์ และสานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผล ในขณะเดียวกันคณะวิชาต่าง ๆ ก็ไดดาเนินการประกัน
คุณภาพด้วยระบบ QA โดยอ้างอิงองค์ประกอบทั้ง 9 ของมหาวิทยาลัยเพื่อสอดคลองกับ
ดัชนีของผูตรวจสอบภายนอก (สมศ.)เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีการดาเนินการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจัดการดาเนินงาน
เพื่อเผยแพรสูสาธารณะเป็นที่ยอมรับโดยมีเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และสอด
คลองกับการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ระบุให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้น และมีการตรวจสอบ
1. คณะ/สานัก ที่เน้นงานด้านการบริการให้แกนักศึกษาจะใช้ระบบ ISO 9001:
2000
2. คณะ/สานัก/สาขาวิทยบริการอื่นๆ ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยอิงองค์ประกอบทั้ง๙
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ใช้ระบบ
การประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน โดยอิ ง มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ สมศ.

กาหนดคณะ/สานัก ที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของ ISO 9001:2000 จะ
ปฏิบัติตามหลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการของระบบ ISO ซึ่งไดแก (มหาวิทยาลัย
รามคาแหง 2550,หนา 22-23)
หลักการที่ 1 : องค์กรที่ให้ความสาคัญแกลูกค้า (Customer FocusedOrganization)
หลักการที่ 2 : ความเป็นผู้นา (Leadership)
หลักการที่ 3 : การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People)
หลักการที่ 4 : การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)
หลักการที่ 5 : การบริหารเป็นระบบ (System Approach to Management)
หลักการที่ 6 : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
หลักการที่ 7 : การตัดสิ้นใจจากข้อมูลที่เป็นจริง (Factual Approach to Decision)
หลักการที่ 8 : ความสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อประโยชนร่วม (Mutually Beneficial Supplier
Relationship)

สวนโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง (ประถมศึ ก ษาและ

มัธยมศึกษา) ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอิงมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ สมศ. กาหนด(มหาวิทยาลัยรามคาแหง,

2549,

หนา 27) นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยยังได้กาหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย
รามคาแหงให้สอดคลองกับตัวบ่งชี้คุณภาพเพื่อให้คณะ สถาบัน สานัก สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยรามคาแหงนาไปใช้ปฏิบัติ ตามความ
เหมาะสมหรื อ เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดใหม่ ค วามชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น องค์ ป ระกอบของคุ ณภาพ
การศึ ก ษาส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราม ค าแหง ได จั ด ท า
“องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลั ย
รามคาแหง ปการศึกษา 2554” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมี
แนวทางปฏิบัติในการกากับ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับระบบ
หลัก เกณฑ์ และวิ ธีการประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายในของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาที่เริ่มใช้ตั้งแต่ ป การศึกษา 2554 และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาไดอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคาแหง 10 องค์ประกอบ ปการศึกษา 2554 (มหาวิทยาลัยรามคาแหง, สานักประกัน
คุณภาพการศึกษา,2554) ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม
องค์ประกอบที่ 6 : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 : การเงิน และงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 10 : นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
บทบาทผู้บริหารต่อการประกันคุณภาพ บรรจง จันทมาศ (2541, หนา 80) กล่าวว่า เมื่อ
ผู้บริหารตัดสินใจที่จะนาสถาบันเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญของ
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพราะในการดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพให้
ประสบความสาเร็จสิ่งสาคัญคือ
1. มีความยึดมั่นอย่างจริงจังจากผูบ้ ริหารระดับสูงในการดาเนินการตามระบบ
2. มีความเข้าใจถึงความต้องการตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
3. มีการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
4. มีการวางแผนอย่างดี
5. มีการตรวจติดตามผลและแกไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสิ่งที่สาคัญที่สุด และเป็น
หัวใจสาคัญในการให้ไดรับใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ คือ ตองยึดมั่นอย่างจริงจัง

จากผู้บริหารระดับสูงในการดาเนินการตามระบบนั่นคือ การบริหารงานจะต้องมี 3 จ. คือ
จริงจัง จริงใจ และต้องจ่าย นอกจากนั้นฝ่ายบริหารขององค์กรต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การกาหนดนโยบายคุณภาพขององค์กรให้สอดคลองกับนโยบายอื่น ๆ ภายใน
องค์กร การบริหารงานต้องใช้มาตรฐานที่จาเป็นทุกด้านที่จะต้องทาให้เกิดความมั่นใจว่า
นโยบายคุณภาพนั้นเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปเมื่อมีการนาไปใช้ และคงไวตลอดไป
2. จัดโครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพให้ชั ดเจน พรอม
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและการดาเนินการต่าง ๆ ในองค์กร
3. จัดหาทรัพยากรที่ จาเป็นให้เพียงพอ เหมาะสมต่อการนานโยบายคุณภาพไป
ปฏิบัติ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ ทรัพยากรเหล่านี้รวมถึง
3.1 ทรัพยากรมนุษย์ และทักษะเฉพาะ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ และพัฒนา
3.3 เครื่องมือทดสอบ และตรวจสอบ
3.4 การจัดการเครื่องมือ และชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์
4. จัดให้มีการทบทวนระบบคุณภาพที่นามาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ความ
มั่นใจว่ าระบบที่ใช้ ยังคงมีความเหมาะสม และมี ประสิ ทธิผล การทบทวนนี้รวมถึงการ
ประเมินผลของการตรวจติดตามคุณภาพภายในด้วย
5. จัดตัวแทนฝ่ายบริหาร ซึ่งเมื่อแยกหน้าที่รับผิดชอบอื่นแล้วยังให้มีอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบในการที่จะดูแลว่าข้อกาหนดในมาตรฐานนั้นไดนาไปใช้ และถือปฏิบัติ
อยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
การรักษาระบบประกันคุณภาพ ในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
นั้น หัวใจของการดาเนินการ คือ การที่ทุกคนจะต้องมีสว่ นร่วม มีการจัดทาอย่างเป็นระบบ
จัดทารายงานการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study Report-SSR) ตรวจสอบคุณภาพภายใน
โดยคณะผู้ตรวจสอบปรับปรุงแกไขจุดอ่อนชี้จุดเดนของตนเอง และดาเนินการจัดทา Self
Assessment Report-SAR และดาเนินการปรับปรุงแกไขจนถึงระดับที่พึงพอใจ จัดทา

รายงานผลการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นเอกสารสาคัญที่จะใช้ในการประกัน
คุณภาพจากภายนอก ดังนั้น อาจกล่าวไดวา การประกันคุณภาพภายในมีจุด มุ่งหมายที่
สาคัญคือเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใช่การ
จับผิดหรือทาให้บุคลากรเสียหนา เป้าหมายทีส่ าคัญจึงอยูท่ ี่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ รียน ซึ่งการที่จะดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้นสถานศึกษาต้องทาการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและถือว่าเป็นหน้าที่ของบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาอีก ด้วย (วิจิพาณี เจริญขวัญ , 2545, หนา 39) ซึ่งข้อเสนอของวิจิต
พาณี เจริญขวัญ ดังกล่าวสอดคลองกับความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ความว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจ าปี เ สนอต่ อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนเพื่อ นาไปสู การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก
จากข้อความที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 มีเจตนารมณ์ให้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจ
ประจาของสถานศึกษา และมีลักษณะปฏิบัติเ ป็นการต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดทุกหน่วยงาน
จะต้องจัดทารายงานที่เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานต่อหน่วยต้นสังกัด และสาธารณชนทราบเป็นประจาปี (มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
สานักประกันคุณภาพการศึกษา, 2547 ,หนา 19-25) นอกจากนี้ อุทุมพร(ทองอุไทย)
จามรมาน (2548,หนา 20-38) ไดเสนอความเห็ น ว่ า ภายหลั ง การประเมิ น ภายใน
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/ตองดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. การท าความเข้ า ใจเรื่ อ งหลั ก ฐานในการประกั น คุ ณ ภาพ เช่ น ตั ว นโยบาย
แผนงาน โครงการ กิจกรรม รายงานประเมินผล ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

2. การอ่านผลประเมินใน SAR ในเอกสาร SAR จะมีเกณฑ์ประเมินรายดัชนีราย
องค์ประกอบหลัก และรายองค์ประกอบย่ อย เกณฑ์การประเมินจะมีหลายระดับซึ่ง ผู้
ประเมินจะสรุปผลการประเมินที่ตรงตามสภาพความจริง ดังนั้น ผู้ถูกประเมินควรวางแผน
ว่ า หากจะให้ มี ผ ลการประเมิ น ที่ ไ ดรั บ เกณฑ์ (ค่ า คะแนน) สู ง ขึ้ น ในรอบถั ด ไปจะต้ อ ง
ดาเนินการอะไร และอย่างไร
3. การหาข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ ไดแก การหาข้ อ มู ล รายบุ ค คลของผู้ บ ริ ห าร
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และการหาข้อมูลจากหน่วยงานเพื่อจัดทาสรุปข้อมูล และแหล่ง
ตามดัชนีประเมิน
4. การพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบการรักษาระบบ
คุณภาพ จึงมีความสอดคลองกับแนวคิดการบริหารคุณภาพทั้ง องค์การ (TQM) และ
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคนิควงจรของ Deming หรือที่เรียกว่า
วงจร PDCA

การประกันคุณภาพการศึกษาในต่างประเทศ
การประกันคุณภาพการศึกษาในสหรัฐอเมริกา
การรั บ รอง (accreditation)

เป็ น การที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ระดั บ ชาติ ข อง

สหรัฐอเมริกา และของนานาประเทศมาเป็นเวลานาน การรับรองสถาบันอุดมศึกษาใน
สหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่มิได้มีข้อกฎหมายบังคับโดยตรง แต่เป็นไปตามความสมัครใจของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีหน่วยงานรับรอง (accreditation body) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระทา
หน้าที่ในการรับรอง (council on higer education accreditation, 2002) หน่วยงาน
รับรองสถาบันการศึกษาโดยรวม (institutional

accreditation body) อาจจะเป็น

องค์การระดับชาติหรือภูมิภาคของอเมริกา ซึ่งโดยปกติจะมีสถาบันการศึกษาที่ผ่านการ
รับรอง และยังสามารถรักษาสถานภาพไวไดเป็นภาคีสมาชิก สวนหน่วยงานรับรองเฉพาะ
(specialized body) ซึ่งทาหน้าที่รับรองโปรแกรมวิชาซึ่งผลิตบัณฑิตออกไปปฏิบัติทาง

วิชาชีพเฉพาะนั้นมักจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมาคมวิชาชีพเฉพาะทางนั้น ในการนี้รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกามีหน้าที่
ตามรัฐธรรมนูญ ในการจั ดพิ ม พ์ ร ายชื่อ ของหน่ ว ยงานรั บรองที่ มีม าตรฐานตามเกณฑ์ ที่
กาหนดจุดมุ่งหมายหลักของการรับรองสถาบันการศึกษาโดยรวมและของแต่ละโปรแกรม
วิ ช า และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สถาบั น และโปรแกรมวิ ช า (new

England

association of schools and colleges, 2002) (ประเสริฐ สุทธิประสิทธ์,2545, หนา
105)
ต่อมาในปี ค.ศ.1992 ไดมีการจัดตั้งสภาการรับรองวิทยฐานะระดับอุดมศึกษา
(council for higher education accredition-chea) ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกากาลัง
ดาเนินงานปฏิรูปการศึกษาภายใต้ชื่อ gold 2000 :educate America ทางรัฐบาลกลางได
จัดตั้งองค์คณะบุคคล 2 คณะ คือ คณะที่ปรึกษาว่าด้วยเป้าหมายการศึกษาแห่งชาติ และ
สภาปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษา และพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษา นอกจากสภารับรองวิทยฐานะ (chea)

จะดูแลแล้วสมาคมรับรอง

มาตรฐานสถาบันวิชาชีพเฉพาะทางก็ดาเนินการตรวจสอบด้วยอีกทางหนึ่ง (ไพบูลย์ เปานิล
, 2543, หนา50)
การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศอังกฤษ
การจัดการอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการศึกษาแบบ
ดั้งเดิม (classical หรือ liberal education) คือการเน้นความคิด จิตใจ และความ
แตกฉานทางปัญญามากกว่าการให้การศึกษาในวิชาชีพ ระบบการบริหารการศึกษาของ
อังกฤษยังคงดารงรักษารากฐานความเป็นมา และการถือกาเนิดของสถาบันจากภาคเอกชน
หรือศาสนจักร จึงยังคงดารงรูปแบบการบริหารที่อยู่ในมือของเอกชนเป็นอิสระจากการ
แทรกแซงของรัฐ รัฐบาลอังกฤษเริ่มมี บทบาทในการอุดมศึกษาอย่างจริงจัง ในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการ่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการในปี ค.ศ.1994

ซึ่งเป็น

การเริ่มต้นใหม่ของระบบบริหารการศึกษาในประเทศอังกฤษรูปแบบการประกันคุณภาพ

คือการมีคณะกรรมการตรวจสอบจากภายนอก (board external examiners) และการ
ใช้ระบบข้าหลวงผู้ตรวจการ ไดแก การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาการวิชาชีพต่าง ๆ
ทั้งโดยมหาวิทยาลัยหรือโดยสานักข้าหลวงผู้ตรวจการออกไปทาหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐาน
การรับ นักศึกษา คุณสมบัติข องอาจารย์ ความพรอมของอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และ
ทรัพยากรการเรียนต่าง ๆ
การจั ด หลั ก สู ต ร และการเรี ย นการสอนตลอดจนคุ ณ สมบั ติ ข องบั ณ ฑิ ต ที่ จ บ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลง และปฏิรูปของสถาบันอุดมศึกษา ในอังกฤษเกิดขึ้นในช่วงหลัง
สงครามโลก ครั้งที่ 2 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และด้านสังคม ซึ่งเกิดความต้องการกาลังคนในระดับวิชาชีพ เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษาของอังกฤษ โดยยก
ฐานะวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยเทคนิคชั้นสูงขึ้นเป็นสถาบันระดับปริญญาเทียบเท่า
หลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย จากนั้นมีการจัดตั้งสภาเทคโนโลยีแห่งชาติ (national
council for technology awards-ncta) เพื่อทาหน้าทีด่ ูแลวิทยาลัยโดยนามาอยู่ในสังกัด
ทั้งหมด ทั้งด้านการรับรองหลักสูตร อาจารย์ ทรัพยากรการศึกษา และหลักเกณฑ์การให้
ปริญญา นับเป็นการแสดงบทบาท ของรัฐอย่างจริงจังในการกากับดูแลการอุดมศึกษาเป็น
ครั้งแรกสาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาใช้ระบบการรับรองหลักสูตร (validation)
ในส่วนของมหาวิทยาลัยใช้ระบบผูตรวจสอบจากภายนอก โดยมีห น่วยตรวจสอบคุณภาพ
ทางวิชาการ (academic auditing unit) เป็นหน่วยงานกลางในการวางหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพปัจจุบันในระดับอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษใช้ระบบการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก สาหรับการประเมินภายนอกมี 3 องค์กรหลักทา
หน้าที่ประเมิน คือ สมาคม/องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาภายนอก และหน่วยงาน
รัฐบาลที่จัดสรรเงินสนับสนุน (ไพบูลย์ เปานิล, 2543 หนา 52)
การประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
สถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่นประกอบด้วยสถาบันต่างๆ ไดแก่

1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (national university)
2. มหาวิทยาลัยของรัฐ เปิดสอนระดับปริญญาตรีบางสาขา แยกเป็นมหาวิทยาลัย
ประจาจังหวัด และมหาวิทยาลัยประจาเมือง
3. มหาวิทยาลัยของรัฐที่เ ปิดสอนเฉพาะสาขาวิชา เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึง
บัณฑิตศึกษา
3. มหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งระบบการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ น เป็น
ระบบที่ใช้กลไกส่วนกลางของกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (monbusho)
นอกจากนี้ อ งค์ ก รอิ ส ระเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ด้ า นมาตรฐานการศึ ก ษาคู ขนานไปกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สมาคมรับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยญี่ปุ น การรับรอง วิทย
ฐานะของสมาคมมี 2 แบบคือการรับรองเบื้องต้น และการรับรองถาวร (ไพบูล ย์ เปานิล,
2543, หนา54)

บทที่3
วิธีดาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัย “ประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลังการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง” ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยไดกาหนดแนวทางในการดาเนินการศึกษาวิจัย
คือ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะทัศนมาตร
ศาสตร์ เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรในการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ และนาผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุง และแก
ไขการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
การศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส ร้างขึ้นมาโดยใช้ลักษณะมาตรวัดที่
เรียกว่า Likert Scale ด้วยการวัดตัวแปรต่างๆ โดยให้กลุ่มตัวอย่างทาการประเมินระดับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และนามาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
ด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)ประชากร ที่ใช้ใน
การศึ กษาวิจั ยครั้งนี้ เป็ น บุค ลากรที่ ปฏิ บั ติง านในคณะทั ศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
รามค าแหง จ านวน 14 คน เพื่ อ ลด ความคลาดเคลื่ อ นจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งลง ซึ่ ง
ประกอบด้วย ข้าราชการ จานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 2 คน และลูกจ้าง
ปฏิ บั ติ ง านชั่ ว คราวรายปี จ านวน 11 คน ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในคณะทั ศ นมาตครศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน
5 ขอ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประเภทตาแหนง ประสบการณการทางาน และ
การไดรับการฝึกอบรม/เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน
ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรในการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงในด้านต่าง ๆ 4
ด้าน จานวน 18 ขอ ประกอบด้วยด้านการวางแผนดาเนินงาน ด้านการดาเนินการ ด้าน
การประเมิน และด้านการปรับปรุง
ตอนที่ 3 เป็นข้อคาถามปลายเปิด สาหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะทัศนมาตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเกณฑ์การให้คะแนนเป็นการกาหนดระดับคะแนนเพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามนาไปใช้ประเมินข้อคาถามในแต่ละข้อว่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับใด (ตอนที่
2) จานวน 18 ขอ ซึ่งเป็นข้อคาถามแบบ Rating scale โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5
ระดับ ในแต่ละช่วงมีความห่างของคะแนนเทาๆ กัน คือ 1 คะแนน ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วย เท่ากับ 4 คะแนน
ไมแน่ใจ เท่ากับ 3 คะแนน
ไมเห็นด้วย เท่ากับ 2 คะแนน
ไมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 1 คะแนน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจานวน 14 ชุด ให้แกบุคลากร
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กลุ่มตัวอย่างจานวน 14 คน โดยคละเพศ
ระดับการศึกษา ประเภทตาแหนง ประสบการณการทางาน และการไดรับการฝึกกอบรม/
เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้หลังจากสร้าง และทดสอบเครื่องมือแลว ได
นาไปแจกให้กับบุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 14 ชุด
ไดกลับคืนมา 14 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไดจากแบบสอบถามไป
ประมวลผล และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม PSS (Statistical Package for the Social
Sciences) โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้บรรยาย
สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง และหาค่าเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
เกณฑ์ในการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อแปลความหมายในการวัดระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ ไดกาหนดช่วงคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง บุคลากรเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง บุคลากรเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง บุคลากรไมแน่ใจว่าเห็นด้วยหรือไมเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง บุคลากรไมเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง บุคลากรไมเห็นด้วยอย่างยิ่ง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กร
หลังการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาผู้ศึกษาวิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูป
ตาราง และแปลความหมาย ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลัง
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในตอนนี้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของบุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์
ที่ตอบแบบสอบถาม ในด้าน เพศ ระดับการศึกษา ประเภทตาแหน่ง ประสบการณ์ในการ
ทางาน มีผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด จานวน 14 คน ปรากฏผล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทตาแหน่งบุคลากร และประสบการณ์ในการทางาน
ข้อความ

จานวน

ร้อยละ

รวม

5
9
14

35.71
64.29
100

เพศ
ชาย
หญิง

ตารางที่ 1 (ต่อ) จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทตาแหน่งบุคลากร และประสบการณ์ในการทางาน
ข้อความ
จานวน
ร้อยละ
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
1
7.15
ปริญญาตรี
6
42.85
สูงกว่าปริญญาตรี
7
50.00
รวม
23
100
ประเภทตาแหน่งงาน

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี
รวม
ประสบการณ์ในการทางาน
5 ปีหรือต่ากว่า
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รวม

1
2
11
11

7.15
14.28
78.57
100

7
4
2
1
14

50.00
28.57
14.28
7.15
100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถาม
จานวน 14 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 64.29) เพศชาย
จานวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.71)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 7 คน (คิด
เป็นร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ ปริญญาตรี จานวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.85) ต่า
กว่าปริญญาตรี จานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.15)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี จานวน 11 คน
(คิดเป็นร้อยละ 78.57) รองลงมาเป็น) พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 2 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 14.28) และข้าราชการมีจานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.15)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางาน 5 ปี หรือน้อยกว่า
จานวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ – 6 10 ปี จานวน 4 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 28.57) 11 – 15 ปี จานวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.28) และมากกว่า15 ปี จานวน 1
คน (คิดเป็นร้อยละ 7.15)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการ
S.D. แปลความ

1. ผู้บริหารได้ชี้นาและกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
4.29 0.47 เห็นด้วย
เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาวชัดเจน
2. หน่วยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคล้อง
4.43 0.76 เห็นด้วย
กับนโยบาย กรอบทิศทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีระบบการกระจายอานาจอานาจตัดสินใจที่ดีให้กับ
4.36 0.63 เห็นด้วย
บุคลากร
4. มีการสร้างบรรยากาศภายในองค์กรเป็นแรงจูงใจใน
4.29 0.61 เห็นด้วย
การปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
5. มีกระบวนการภายในองค์กรทาให้เกิดการ
4.29 0.47 เห็นด้วย
พัฒนาการบริหารจัดการทั่วองค์กร
รวม
4.33 0.12 เห็นด้วย
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ด้านการ
บริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (  = 4.33) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คื อ หน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย กรอบทิ ศ ทางที่
มหาวิทยาลัยกาหนด (  = 4.43) รองลงมาได้แก่ มีระบบการกระจายอานาจอานาจ
ตัดสินใจที่ดีให้กับบุคลากร (  = 4.36) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดและเท่ากันคือ ผู้บริหาร
ได้ชี้นาและกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาวชัดเจน และ มีการ
สร้างบรรยากาศภายในองค์กรเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนด มี
กระบวนการภายในองค์กรทาให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการทั่วองค์กร มีค่าเฉลี่ย ( 
= 4.29)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรใน
การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์
ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
S.D. แปลความ

1. มีการวิเคราะห์และกาหนดแนวทางการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อบรรลุ
4.14 0.66 เห็นด้วย
วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
2. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
เห็นด้วย
4.57 0.51
ราชการประจาปีครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
อย่างยิ่ง
3. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลครอบคลุมแผนบริหารกาลังคนโดยมีการนา
4.14 0.66 เห็นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
4. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่
4.36 0.50 เห็นด้วย
ชัดเจน
5. การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมพันธกิจ
4.43 0.65 เห็นด้วย
ของหน่วยงาน
รวม
4.33 0.08
มาก
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ด้านการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (  = 4.33) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีครอบคลุมพันธกิจ
ของหน่วยงาน (  = 4.57) รองลงมาได้แก่ การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุม
พันธกิจของหน่วยงาน (  = 4.43) และมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบั ติที่
ชัดเจน (  = 4.36) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดและเท่ากัน คือ มีการวิเคราะห์
และกาหนดแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ต้องการ และการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุม
แผนบริหารกาลังคนโดยมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ มีค่าเฉลี่ย (  = 4.14)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์
ด้านการให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้อง
S.D. แปลความ

1. มีการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความ
เห็นด้วย
4.57 0.51
ต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
อย่างยิ่ง
2. มีการรวบรวม/จัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
4.14 0.53 เห็นด้วย
ข้อคิดเห็น มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปรับปรุง
3. มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
4.36 0.50 เห็นด้วย
4. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วม
รับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะหรือ
4.29 0.61 เห็นด้วย
ความคิดเห็น (เช่น จากบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
5. มีการสารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องโดยนาผล
4.21 0.43 เห็นด้วย
ไปปรับปรุงให้บริการและการดาเนินงานหน่วยงาน
รวม
4.31 0.07 เห็นด้วย
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ด้านการให้
ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.31) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง (  = 4.57)
รองลงมา ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (  = 4.35) เปิดโอกาสให้
ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะหรือความ
คิดเห็น (เช่น จากบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) (  = 4.28) มีการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องโดยนาผลไปปรับปรุงให้บริการและการดาเนินงานหน่วยงาน (  = 4.21) และ
มีการรวบรวม/จัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น มาวิเคราห์ข้อมูลเพื่อแก้ไข
ปรับปรุง (  = 4.14) ตามลาดับ

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์
ด้านการจัดความรู้และสารสนเทศ
X
S.D. แปลความ
1. มีการพัฒนาระบบให้องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดและ
4.29
0.47 เห็นด้วย
เก็บรักษาไว้ในหน่วยงานและเครือข่าย
2. มีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.21
0.58 เห็นด้วย
อย่างรวดเร็วทั่วทั้งหน่วยงาน
3. มีฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ
4.14
0.53 เห็นด้วย
4. มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลการ
4.00
0.39 เห็นด้วย
สนเทศของหน่วยงาน
5. มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล
4.21
0.43 เห็นด้วย
สารสนเทศ
รวม
4.18 0.08 เห็นด้วย
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ด้านการจัด
ความรู้และสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (  = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการพัฒนาระบบให้องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดและ
เก็บรักษาไว้ในหน่วยงานและเครือข่าย (  = 4.29) รองลงมา ได้แก่ มีการแบ่งปันความรู้
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งหน่วยงาน และมีการแบ่งปันความรู้ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งหน่วยงาน (  = 4.21) และ มีฐานข้อมูลที่ช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการ (  = 4.14) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ มี
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลการสนเทศของหน่วยงาน (  = 4.00)
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์
ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
X
S.D. แปลความ

1. มีการสร้างแรงจูงใจ ไปสู่ความพึงพอใจในการ
ทางาน
2. มีการสร้างบรรยากาศในการทางานที่เอื้อต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
4. มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องสวัสดิการ
และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่มีประสิทธิผลและเป็นธรรม
รวม

4.29

0.61

เห็นด้วย

4.43

0.65

เห็นด้วย

4.36

0.63

เห็นด้วย

4.57

0.51

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

4.50

0.50

เห็นด้วย

4.43

0.06

เห็นด้วย

จากตารางที่ 6 พบว่า ความคิด เห็น ของบุ คลากรในการดาเนินงานการประกั น
คุณภาพการศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในด้านการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (  = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องสวัสดิการ
และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร (  = 4.57) รองลงมาได้แก่ มีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผลและเป็นธรรม (  = 4.50) มี
การสร้างบรรยากาศในการทางานที่เอื้อต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน (  = 4.42) และมีการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (  = 4.36)
ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ มีการสร้างแรงจูงใจ ไปสู่ความพึงพอใจในการ
ทางาน (  = 4.29)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้คระกรรมการประจาคณะฯเข้ามามีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ และ
ให้มีทีมงานประกันคุณภาพโดยเฉพาะ

2. ควรจัดให้มีเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
3. ควรจะมีระบบสารสนเทศของคณะเอง โดยครอบคลุมตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
เพื่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจภายในคณะ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จั ย ประสิ ทธิ ภ าพ/การพั ฒ นาองค์ ก รหลั ง การตรวจประกั น คุ ณภาพ
การศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะทัศนมาตรศาสตร์ เพื่อศึกษา

ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรในการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาของคณะ
ทัศนมาตรศาสตร์ และนาผลการ ศึกษาวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุง และแกไขการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์ ผู้ ศึกษาวิจัยไดดาเนินการวิจัยเชิง สารวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะ
ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 14 คน ประกอบด้วย ข้าราชการมี
จานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 2 คน และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี
จานวน 11 คน และนามาประมวลผลข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences)

สรุปผลการศึกษาวิจัย
1. ข้ อมู ล ทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ผลการศึ กษาวิ จั ยพบว่ าบุ ค ลากรคณะ
ทัศนมาตรศาสตร์ จานวนทั้งหมด 14 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 9 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 64.29) เพศชาย จานวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.71) มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จานวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ ปริญญาตรี จานวน 6 คน
(คิดเป็นร้อยละ 42.85) ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 1 คน (คิดเป็ นร้อยละ 7.15) บุคลากร
ส่วนใหญ่ เป็น ลูกจ้ างปฏิบั ติงานชั่ว คราวรายปี จานวน 11 คน (คิดเป็น ร้อยละ 78.57)

รองลงมาเป็ น ) พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 2 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.28) และ
ข้าราชการมีจานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.15) มีประสบการณ์ในการทางาน 5 ปี หรือ
น้อยกว่า จานวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ – 6 10 ปี จานวน 4 คน
(คิดเป็นร้อยละ 28.57) 11 – 15 ปี จานวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.28) และมากกว่า15
ปี จานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.15) มี
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น เกี่ยวกับประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลัง
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการให้ความสาคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการความรู้และสาระสนเทศ และด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรณ์บุคคล
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลังการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับ เห็นด้วย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่บุคลากรคณะทัศนมาตร
ศาสตร์มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรณ์บุคคล รองลงมาด้านการ
บริหาร ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้อง และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการความรู้และสาระสนเทศ

2.1 ด้านการบริหารจัดการ ความคิดเห็นของบุคลากรในการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ด้านการบริหาร
จัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (4.33) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หน่วยงาน
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(4.43) รองลงมาได้แก่มีระบบการกระจายอานาจอานาจตัดสินใจที่ดีให้กับบุคลากร (4.36)
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดและเท่ากันคือ ผู้บริหารได้ชี้นาและกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ า ประสงค์ ระยะสั้ น ระยะยาวชั ด เจน และ มีก ารสร้ างบรรยากาศภายในองค์ ก รเป็ น

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนด มีกระบวนการภายในองค์กรทาให้เกิด
การพัฒนาการบริหารจัดการทั่วองค์กร มีค่าเฉลี่ย (4.29)
2.2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (4.33) โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน (4.57) รองลงมาได้แก่ การจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน (4.43) และมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติที่ชั ดเจน (4.36) ตามลาดั บ ส่วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่าสุดและเท่ากั น คือ มีการ
วิเคราะห์และกาหนดแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อ
บรรลุวิสั ยทัศ น์ที่ต้ องการ และการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ก ารบริ หารทรั พยากรบุ คคล
ครอบคลุมแผนบริหารกาลังคนโดยมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ มีค่าเฉลี่ย (4.14)
2.3 ด้านการให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (4.31) ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้อง (4.57) รองลงมา ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (4.35) เปิด
โอกาสให้ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ
หรือความคิดเห็น (เช่น จากบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) (4.28) มีการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องโดยนาผลไปปรับปรุงให้บริการและการดาเนินงานหน่วยงาน (4.21) และมี
การรวบรวม/จัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไข
ปรับปรุง (4.14) ตามลาดับ
2.4 ด้านการจัดความรู้และสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (4.18) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการพัฒนาระบบให้องค์ความรู้
ถูกถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ในหน่วยงานและเครือข่าย (4.29) รองลงมา ได้แก่ มีการ
แบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งหน่วยงาน และมีการแบ่งปัน
ความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งหน่วยงาน (4.21) และ มีฐานข้อมูล

ที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ (4.14) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ มี
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลการสนเทศของหน่วยงาน (4.00)
2.5 ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (4.42) เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ มี ก ารจั ด ระบบสนั บ สนุ น
บุคลากรในเรื่องสวัสดิการและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร (4.57)
รองลงมาได้แก่ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ มีประสิทธิผลและเป็น
ธรรม (4.50) มีการสร้างบรรยากาศในการทางานที่เอื้อต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน (4.42) และมี
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (4.36) ตามลาดับ
ส่วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่าสุด ได้แ ก่ มี การสร้า งแรงจู งใจ ไปสู่ความพึ งพอใจในการทางาน
(4.29)

อภิปรายผล
บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การพัฒนาองค์กรหลังการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงอยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนี้
เป็นผล มาจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ผู้บริหาร
ระดั บ สู ง เอาใจใสเป็ น อย่ า งดี และเมื่ อ พิ จ ารณาการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาในด้านต่างๆ พบว่า บุคลากรเห็นด้วยกับการดาเนินงานการพัฒนาองค์กรหลัง
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ในทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อคาถาม เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ข้อคาถาม พบว่าหน่วยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับนโยบาย กรอบ
ทิศทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด บุคลากรเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

2. ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรเห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 ข้อและเห็นด้วย 4
ข้ อ เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะข้ อ ค าถาม พบว่ า การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง
3. ด้านการให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรเห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 ข้อ และเห็น
ด้ ว ย 4 ข้ อ เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะข้ อ ค าถาม พบว่ า การมี ก ารจั ด กิ จ กรรมมุ่ ง เน้ น การ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4. ด้ านการจั ด ความรู้แ ละสารสนเทศ บุ ค ลากรเห็ น ด้ ว ยในทุ ก ข้ อ ค าถาม เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละข้อคาถาม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการพัฒนาระบบให้
องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ในหน่วยงานและเครือข่าย
5. ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล บุคลากรเห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 ข้อ และเห็นด้วย 4
ข้อ เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้ แก่ มีการจัดระบบ
สนับสนุนบุคลากรในเรื่องสวัสดิการและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลังการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. อยากให้ค ณะกรรมการประจาคณะฯเข้ามามีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ
และให้มีทีมงานประกันคุณภาพโดยเฉพาะ

2. ควรจัดให้มีเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
3. ควรจะมีระบบสารสนเทศของคณะเอง โดยครอบคลุมตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
เพื่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจภายในคณะ
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาองค์ กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
คณะทัศนมาตร์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตอนที่ 1 ข้ อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล

คาชี้แจง โปรดเขียนตอบหรื อทำเครื่ องหมำย  ในช่อง
1. เพศ
☐ 1. ชำย
2. ระดับการศึกษา
☐ 1. ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี
☐ 3. สู งกว่ำปริ ญญำตรี
3. ประเภทตาแหน่ ง
☐ 1. ข้ำรำชกำร
☐ 3. ลูกจ้ำงประจำ
☐ 5. ลูกจ้ำงชัว่ ครำวรำยปี
4. ประสบการณ์ในการทางาน
☐ 1. 5 ปี หรื อน้อยกว่ำ
☐ 3. 11 – 15 ปี

☐ ที่ตรงกับควำมจริ งมำกที่สุด
☐ 2. หญิง
☐ 2 . ปริ ญญำตรี

☐ 2. พนักงำนมหำวิทยำลัย
☐ 4. ลูกจ้ำงงบรำยได้

☐ 2. 6 – 10 ปี
☐ 4. มำกกว่ำ 15 ปี

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาองค์ กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุดเพียงช่องเดียว
ระดับควำมคิดเห็น

ข้อควำม

เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
(5)

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

(4)

(3)

(2)

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
(1)

ด้ านการบริหารจัดการ
1. ผูบ้ ริ หำรได้ช้ ีนำและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ ำประสงค์ระยะสั้นระยะยำวชัดเจน
2. หน่วยงำนปฏิบตั ิตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรสอดคล้องกับ
นโยบำย กรอบทิศทำงที่มหำวิทยำลัยกำหนด
3. มีระบบกำรกระจำยอำนำจตัดสิ นใจที่ดีให้กบั
บุคลำกร
ข้อควำม

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง

(5)

4. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศภำยในองค์กรเป็ นแรงจูงใจ
ในกำรปฏิบตั ิงำนได้ตำมเป้ ำหมำยที่กำหนด
5. มีกระบวนกำรภำยในองค์กรทำให้เกิดกำร
พัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรทัว่ ทั้งองค์กร
ด้ านการวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์
6. มีกำรวิเครำะห์และกำหนดแนวทำงกำรวำงแผน
เชิงยุทธศำสตร์ ภำยใต้สภำพแวดล้อมต่ำงๆ เพื่อ
บรรลุวสิ ัยทัศน์ที่ตอ้ งกำร
7. กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบตั ิ
รำชกำรประจำปี ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงำน
8. กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ กำรบริ หำรทรัพยำกร
บุคคลครอบคลุมแผนบริ หำรกำลังคนโดยมีกำร
นำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
9. มีกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ ไปสู่ กำรปฏิบตั ิที่
ชัดเจน
10. กำรจัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ ยงครอบคลุม
พันธกิจของหน่วยงำน
ด้ านการให้ ความสาคัญกับผู้เกีย่ วข้ อง
11. มีกำรจัดกิจกรรมมุ่งเน้นกำรตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของผูเ้ กี่ยวข้อง
12. มีกำรรวบรวม/จัดกำรข้อร้องเรี ยน/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น มำวิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข
13. มีกำรจัดกิจกรรมร่ วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
14. เปิ ดโอกำสให้ประชำชน ผูเ้ กี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วน
ร่ วมรับรู ้ เรี ยนรู ้ ทำควำมเข้ำใจ ร่ วมแสดงทัศนะ
หรื อควำมคิดเห็น (เช่น จำก เว็บไซต์ของ
หน่วยงำน)

(4)

(3)

(2)

(1)

ระดับควำมคิดเห็น

ข้อควำม
15. มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องโดย
นำผลไปปรับปรุ งกำรให้บริ กำรและกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
ด้ านการจัดความรู้ และสารสนเทศ
16. มีกำรพัฒนำระบบให้องค์ควำมรู ้ถูกถ่ำยทอด
และเก็บรักษำไว้ในหน่วยงำนและเครื อข่ำย
17. มีกำรแบ่งปั นควำมรู ้ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้อย่ำงรวดเร็ วทัว่ ทั้งหน่วยงำน
18. มีฐำนข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนกำรบริ หำรจัดกำร
19. มีควำมสะดวก รวดเร็ ว ในกำรเข้ำถึงข้อมูล

สำรสนเทศของหน่วยงำน
20. มีระบบรักษำควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ
ด้ านการมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
21. มีกำรสร้ำงแรงจูงใจ ไปสู่ ควำมพึงพอใจในกำร
ทำงำน
22. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่เอื้อต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ของงำน
23. มีกำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้
เหมำะสมกับกำรปฏิบตั ิงำน
24. มีกำรจัดระบบสนับสนุนบุคลำกรในเรื่ อง
สวัสดิกำรและกำรบริ กำรที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของบุคลำกร
25. มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
บุคลำกรที่มีประสิ ทธิผลและเป็ นธรรม

เห็นด้วย
อย่ำงยิง่
(5)

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

(4)

(3)

(2)

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิง่
(1)

ตอนที่ 3
ข้ อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
ขอขอบคุณในควำมร่ วมมืออย่ำงดียงิ่
คณะกรรมกำรวิจยั ทศ.
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ประวัติผู้เขียน

ชื่อ ชื่อสกุล
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สถานที่เกิด

จังหวัดกาแพงเพชร

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2553
ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2555

ตาแหน่งหน้าที่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

การงานปัจจุบัน

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

