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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาองค์ความรู ให้เป็นสากลเพื่อให้

ประเทศไทยไดก้าวเข้าสู่โลกด้านการศึกษา สามารถติดต่อสัมพันธ์ และสร้างเครือข่าย

ร่วมกับนานาชาติได ซึ่งแต่เดิมประเทศไทย มิไดมีระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาให้ครบ

ทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างชัดเจน ท่ีผ่านมาเป็นเพียงการก ากับดูแลระบบการ

ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงานยังมีน้อยมาก และยังไมมีกลไกใดๆ ท่ี

สามารถบ่งชี้ไดวาการจัดการศึกษาของสถาบันในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพหรือไมเพียงใด 

ซึ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เริ่มมีความทัดเทียมกันในคุณภาพ

การศึกษาและด้วยแนวโน้มการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีมากขึ้นจึงจ าเป็นต้อง

มีระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนรองรับ เพื่อประกันความมีคุณภาพของการ

จัดการศึกษา ท้ังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน และถาบัน

อุดมศึกษาของต่างประเทศท่ีเข้ามาด าเนินการในประเทศไทย การด าเนินการของถาบัน

อุดมศึกษาดังกล่าว ตองค านึงถึงการแข่งขันด้านคุณภาพท้ังภายในประเทศ ประเทศเพื่อน

บ้าน และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค การพิสูจนตนเองด้วยระบบกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา จะเป็นจุดท่ีสร้างความชอบธรรมให้แกสถาบัน อุดมศึกษา รูปแบบท่ีชัดเจนคือ

การตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ใช้บังคับเมื่อวันท่ี 19 

สิงหาคม 2542 โดยได้ก าหนดสาระส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในหมวดท่ี ๑ 



บทท่ัวไปว่าด้วยความมุ่งหมาย หลักการ มาตรา 9 และในหมวดท่ี 6 ว่าด้วยมาตรฐาน และ

การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47, 48, 49, 50 และมาตรา 51 ไดก าหนดให้

สถานศึกษา ทุกระดับด าเนินการด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษา

ต้องแสวงหาระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ให้เหมาะสมกับ

สถานศึกษาของตน 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหงตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพทาง

การศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พุทธศักราช 2542 ท่ีระบุให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก

ระดับ ท้ังภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยรามค าแหงจึงได้ท าการพัฒนาปรับปรุง

หน่วยงานภายในโดยอ้างอิง องคป์ระกอบท้ัง 9 ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคลองกับดัชนี

ของผู้ตรวจสอบภายนอก (สมศ.) และให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีการด าเนินการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ ท่ีมีภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตด้านทัศนมาตร ดูแล

รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย คณะทัศนมาตรศาสตร์ได้แบ่งงาน

ตามโครงสร้างการบริหารจัดการออกเป็น ๖ หน่วยงาน 

 1. งานบริหารและธุรการ 

 2. งานคลังและพัสดุ 

 3. งานบริหารการศึกษา 

 4. งานนโยบายและแผน 

 5. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 6. งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มีการก าหนดปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ ์แผนการปฏิบัติงานสอดคลองกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย

รามค าแหง คณะทัศนมาตรศาสตร์มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจ านวนท้ังสิ้น 14 คน 



ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ซึ่ง

บุคลากรของ คณะทัศนมาตรศาสตร์ไดมีส่วนร่วม ในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน

ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ป

การศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556) โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน องค์ประกอบท่ีคณะทัศนมาตรศาสตร์ต้องท าการประเมิน และสรุปผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะทัศนมาตรศาสตร์ ไดแก 

 องค์ประกอบท่ี ๑ : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการด าเนินงานอยูใน

ระดับ ดีมาก  

 จุดแข็ง คือ มีการปฏิบัติตามแผนงานได้ตามเป้าหมาย  

 จุดอ่อน คือ ควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธ์ก าหนดยังไม่ชัดเจน  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ ควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ

บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดให้เป็นรูปธรรมสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างชัดเจน 

 องค์ประกอบท่ี ๒ : การผลิตบัณฑิต อยูใ่นระดับ ดี  

 จุดแข็ง 1. มีระบบและกลไกลการพัฒนาการบริหารหลักสูตร 

  2. มีระบบพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

  3. มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต 

  4. มีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา 

  5. มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา 

 จุดอ่อน 1. จ านวนอาจารย์ประจ ามีไม่เพียงพอ 

  2. การน าผลการประเมินไปปรับปรุงยังไม่ชัดเจน 



  3. รายละเอียดของกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนมีไม่ครบทุกกระบวนวิชา 

  4. การประเมินอาจารย์ควรด าเนินการให้ครบทุกกระบวนวิชา 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  1. ควรเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าให้เพียงพออย่างเร่งด่วน 

  2. ควรมีการจัดประชุมมอบหมายความรับผิดชอบต่อการน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงให้ชัดเจน 

  3. ควรรวบรวมรายละเอียดของกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกวิชา 

  4. ควรด าเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ให้ครบทุกกระบวนวิชา 

 องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก 

 จุดแข็ง 1. มีการใช้เทคโนโลยีในการให้ข่าวสาร/ติดต่อสื่อสารแก่นักศึกษา 

  2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคล้องกับทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 

  3. มีกิจกรรมท่ีครอบคลุมทุกด้าน 

  4. มีการประเมินแผนและโครงการครบถ้วน 

 จุดอ่อน 1. ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับวิชาชีพโดยตรง 

  2. ควรส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาให้มาก

ยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เครื่องมือ (แบบสอบถาม) ของโครงการควรปรับปรุง

ให้ได้ข้อมูลละเอียดขึ้นเพ่ือผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการด าเนินงาน  

 องคป์ระกอบท่ี ๔ : การวิจัย  อยูใ่นระดับพอใช ้

 จุดแข็ง     -  

 จุดอ่อน  คือ จ านวนวิจัยน้อย เนื่องจากจ านวนอาจารย์น้อยและไม่มีงบสนับสนุน 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรตั้งงบสนับสนุนโครงการวิจัยอย่างน้อย 60 ,000 

บาทต่อคน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานวิจัยมากขึ้น  

 องค์ประกอบท่ี 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับ พอใช้ 



 จุดแข็ง     - 

 จุดอ่อน 1. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมยังไม่ตรงตามวงจรคุณภาพ PDCA 

ทุกโครงการ/กิจกรรม 

  2. ขาดการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

 1. ควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อใช้ในการ

จัดท าแผนงานและก าหนดทิศทางการบริการทางวิชาการ 

 2. ควรมีการก ากับและติดตามการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนงาน

และการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 

 3. ควรมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการทางวิชาการกับการวิจัยให้ทัน

ตามก าหนดเวลาการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 องค์ประกอบท่ี 6 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับ ดีมาก 

 จุดแข็ง คือ มีโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรมท่ีด าเนินการตามระบบ

วงจรคุณภาพ PDCA อย่างครบถ้วน 

 จุดอ่อน     - 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ ควรเพิ่มจ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้เกิด

ความหลากหลาย 

 องค์ประกอบท่ี ๗ : การบริหารและการจัดการ   อยูใ่นระดับ ดี  

 จุดแข็ง    - 

 จุดอ่อน คือ ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานจัดการความรู้มีการพัฒนาท่ีดี

ยิ่งขึ้นแต่ยังไม่ชัดเจนในบางประเด็น 



 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 1. การจัดการความรู้ควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้การจัดการความรู้สามารถส่งผลประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลท้ัง 

2 กลุ่ม 

 2. ควรส่งเสริมให้ด าเนินการความรู้ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 3. ควรมีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและเสนอ

ผูบ้ริหาร 

 องค์ประกอบท่ี ๘ : การเงินและงบประมาณ อยูใ่นระดับ ดีมาก 

 จุดแข็ง คือ มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณครบตามเกณฑ์ก าหนด 

 จุดอ่อน   - 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   - 

 องค์ประกอบท่ี ๙ : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ ในระดับ

พอใช ้

 จุดแข็ง    - 

 จุดอ่อน 1. ขาดการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาพัฒนาการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์

  2. การมีส่วนร่วมขอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษายัง

ไม่ครอบคลุมตามตัวบ่งชี้ 

  3. ยังไม่มี เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 1. ควรน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาพิจารณาผลการ

ด าเนินการครบทุกตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ ์



 2. สนับสนุนให้ผู้ใช้บัญฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ประกันคุณภาพของคณะฯ 

 3. สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง

สถาบันเพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีหรอืงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 องค์ประกอบท่ี 10 นโยบายสถาบันศึกษา 3 ดี (3D)อยูใ่นระดับ ดี 

 จุดแข็ง คือ มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 3 ดี ครบท้ัง 3 ด้าน 

 จุดอ่อน คือ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีจ านวนน้อยและยังขาดทักษะ

การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ควรจัดโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะการ

ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี และควรก ากับติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือ

มีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถาบัน 3 ดี 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

ในการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลังการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง นั้นมีวัตถุประสงค์ในการ

วิจัยดังต่อไปนี้ คือ  

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรของคณะ

ทัศนมาตรศาสตร ์

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

 3. เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุงแกไขการประเมินการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์ 



ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงความคิดเห็นของบุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์

เกี่ยวกับ การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ประเมินการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 1. มหาวิทยาลัยรามค าแหง หมายถึง มหาวิทยาลัยท่ีเป็นสถาบันการศึกษา วิจัย

แบบตลาดวิชาท่ีผู้ศึกษาสามารถศึกษาไดด้วยตนเองโดยไมจ าเป็นต้องมาเข้าชั้นเรียน ท่ี

มหาวิทยาลัยจัดให้ วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการ

วิจัย ให้บริการทางวิชาการแกสังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งส่วนราชการ

ออกเป็น ส านักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน/ศูนย์ ส านัก 

 2. บุคลากร หมายถึง ข าราชการและเจ้าหน้าท่ีของคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีไดน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ 

 3. ลูกจ้างชั่วคราวรายปี หมายถึง ลูกจ้างซึ่งมหาวิทยาลัยจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว

เป็นรายปี มีก าหนดเวลาจ้าง ระยะเวลาจ้างไมเกินปีงบประมาณ สังกัดคณะทัศนมาตร

ศาสตร์ 

 4. คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจ

ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศตลอดจน

ปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 5. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบ และกลไก

ใน การควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบตามดัชนีตัว



บ่งชี้ ท่ีก าหนดเพื่อเป็นหลักประกันแกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนไดมั่นใจว่า

มหาวิทยาลัยสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ 

 6. การประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ และปรียบเทียบ

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าส่งผลต่อคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 

 7. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากภายในโดยบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 1. ท าให้ทราบสภาพปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะ

ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 2. ท าให้ทราบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการน าระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 3. ท าให้ทราบแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แกไขการประเมินการปฏิบัติงานของ

บุคลากร คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 

 

 

 

  



 

บทที่2 

แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยหรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องความ

คิดเห็นในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้างานวิจัย

ครั้งนี้ ผู้วิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยหรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด 

และทฤษฎีต่าง ๆ แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาจากการศึกษาทบทวน

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษามีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมาย 

และการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี รายละเอียด ดังนี้ 

 บรรจบ จันทมาศ (2541,หนา 2) ให้ความหมายของค าว่า การประกันคุณภาพ

หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ท่ีหากได้ด าเนินการตามระบบและแผนท่ีวางไวจะท า

ให้เกิดความมั่นใจไดว่าจะไดผลงานท่ีมีคุณภาพตามลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ “การประกัน

คุณภาพการศึกษา”  

 ทบวงมหาวิทยาลัย (2544, หนา 24) ให้นิยามค าว่าการประกันคุณภาพการศึกษา 

หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่

ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีท่ีก าหนด เพื่อเป็นหลักประกันแกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ

สาธารณชนไดมั่นใจว่า สถาบันนั้นๆ สามารถใหผ้ลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 ไพบูลย์ เปานิล (2553,หนา 16) ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ว่าหมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการท่ีมีแผน และเป็นระบบท่ีสถาบันการศึกษาด าเนินงาน 

ตามแผนและระบบท่ีก าหนดเพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตาม ปรัชญา

พันธกิจ และจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด และสร้างความคิดเห็นให้กับผู้รับบริการ (บัณฑิต 

ผูป้กครอง และผู้ใช้บัณฑิต) 



 วันชัย ศิริชนะ (2540, หนา 10) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการ

กระท ากิจกรรมใดท่ีสะท้อนถึงความมีคุณภาพ การตรวจสอบเป็นกลไกลเพิ่มเติมเพื่อให้

สังคมมั่นใจยิ่งขึ้นว่า การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการให ้

การศึกษาท่ีมีคุณภาพจะต้องท าอย่างมรีะเบียบแบบแผน 

 จ ารัส นองมาก (2544, หนา 2) ให้ความหมายการประกันคุณภาพว่าตามความท่ี

ก าหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง การประเมินผล และ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ี

มีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ถ้าเป็นการประกันคุณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดย 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 จากความหมายท่ีกล่าวมาพอสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง

หลักการด าเนินการกระบวนการ หรือกิจกรรมของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มี

หลักฐานสามารถตรวจสอบได ซึ่งเป็นการรับประกัน และสร้างความเชื่อมั่นแกผู้เรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม วาผลผลิตของสถาบันจะไดรับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด การประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย ประเทศไทย

ได ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษามาตั้ งแต่ มีการก่อตั้ ง

ทบวงมหาวิทยาลัย แต่การด าเนินงานดังกล่าวเน้นท่ีการควบคุมคุณภาพของหลักสูตรเป็น

ส าคัญโดยยังมิได มีระบบควบคุมคุณภาพให้ครบทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จึงมี

แนวคิดในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีพิจารณาครอบคลุมในทุกภารกิจเริ่ม

ด าเนินการ อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เมื่อท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ในคราวประชุมระหว่างวันท่ี 28 - 29 ตุลาคม 2537 ณ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ ไดมีการเสนอหลักการ แนวทาง และวิธีการในการประกันคุณภาพทาง

วิชาการใน มหาวิทยาลัยไทยขึ้นเป็นครั้งแรก และการประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มเข้ามา

มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาของไทยเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคัญในการประกัน

คุณภาพ การศึกษาของไทย คือ (วันชัย ศรชนะ, 2540, หนา 111-112) 



 1. ประเทศไทยไมเคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีรูปแบบชัดเจนท่ี

ผ่านมาเป็นเพียงการก ากับดูแลก่อนการเปิดด าเนินการเรียนการสอน (Pre-auditing) 

ระบบการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินงานยิ่งมีน้อยมาก และไมมี

กลไกใด ๆ ท่ีสามารถบ่งชี้ได้ว่าการจัดการศึกษาของสถาบันในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ 

หรือไมเพียงใดซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในระยะยาวเป็นอย่างยิ่ง 

 2. สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เริ่มมีความไมทัดเทียมกันในคุณภาพการศึกษา มีเพียง

ขั้นต่ า (Minimum  Quality)  มากขึ้นท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าเสียหายแกประเทศชาติ

โดยรวมเพราะบัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณภาพแตกต่างกันมากขึ้น 

 3. แนวโน้มของการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีมากขึ้นจ าเป็นต้องมี

ระบบการควบคุมคุณภาพท่ีชัดเจนรองรับ เพื่อประกันความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท้ัง 3 ประเภท คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

และสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ ท่ีเข้ามาด าเนินการในประเทศไทย ซึ่งการ

ด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวต้องค านึงถึงการแข่งขันด้านคุณภาพท้ัง

ภายในประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 

 4. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากล

เพื่อใหไ้ทยไดก้าวเข้าสู่โลกด้านการศึกษา สามารถติดต่อสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายร่วมกับ

นานาชาติได 

 5 . การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดีเป็นกระตุ้นให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพในด้านต่าง ๆ ของสถาบันอยู่เสมอ 

 6. แนวโน้มความต้องการบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และมีความรอบรูทันสมัยมีมากขึ้นซึ่ง

เป็นผลจากการพัฒนาความรู และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท้ังจากภาครัฐและเอกชน หากไมมีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแล้วย่อมไม่สามารถผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของ

สังคมได 



 7. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู

ในสถาบันอย่างต่อเนื่อง และสร้างความแข็งแกร่งให้สถาบันโดยตรงในระยะยาว ซึ่งส่งผล

ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน 

 8. คุณภาพท่ีทัดเทียมกันของแต่ละสถาบัน ส่งผลให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาออกมามี

คุณภาพใกล้เคียงกัน (อย่างน้อยขั้นต่ า) ท าให้อัตราการเคลื่อนย้ายถ่ายเทบุคลากรหรือ

ปัญหาสมองไหลคลี่คลายลง  

 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขแหง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามแนวทางและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง

ของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาของไทย สถาบันอุดมศึกษา

จ าเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันขึ้นโดยเน้นประสิทธิผลของกระบวนการด าเนินงานเป็นส าคัญ มีการพัฒนาระบบ 

เอกสารควบคูไปด้วย เพื่อเป็นคู่มือการก าเนินงานและเป็นหลักฐานแสดงประสิทธิผลของ 

การด าเนินงาน (ประเสริฐ สุทธิสิทธิ์, 2545, หนา 108) 
 

ขอบข่ายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาจะครอบคลุมขอบข่ายการด าเนินงานในเรื่องส าคัญๆ 

ดังต่อไปนี้ (จ ารัส นองมาก, 2544, หน้า 23) 

 1. การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ เป็นการจดท ารายละเอียดลักษณะหน่วยงานท่ีมี

คุณภาพว่าในแต่ละด้านจะต้องเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องไดปฏิบัติให้บรรลุลักษณะ

ดังกล่าว มาตรฐานคุณภาพจึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการก่อสร้างของวิศวกร โดยปกติ

แล้วหน่วยงานต่าง ๆ จะร่วมกันก าหนดมาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานเป็นความคาดหวัง

ท่ีจะต้องผลักดันให้บรรลุ ถ้าเป็นสถานศึกษาส่วนใหญ่กรมต้นสังกัดจะก าหนดมาตรฐาน 

คุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดไวให้ โดยระบุลักษณะคุณภาพในแต่ละเรื่องพรอมตัวบ่งชี้



แสดงถึงคุณภาพตามลักษณะดังกล่าว เพื่อใหบุ้คลากรท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ

ตามบทบาทหน้าท่ี 

 2. การควบคุมคุณภาพ เป็นการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของการบริหาร

เพื่อให้แน่ใจว่างานจะมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดการควบคุมคุณภาพ 

 3. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน เพื่อให้ทราบ

สภาพจริงว่าด าเนินการไปไดมากน้อยเพียงใด การตรวจสอบคุณภาพจะต้องด าเนินการโดย

ผู้มีความรูความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีจะตรวจสอบ การตรวจสอบ

คุณภาพในสถานศึกษา ถ้าเป็นเรื่องภายในสถานศึกษาผู้ตรวจสอบก็จะเป็นบุคคลภายใน

สถานศึกษาหรือหน่วยงานสังกัดแต่ถ้าเป็นการตรวจสอบจากภายนอก  ผู้ตรวจสอบก็จะ

เป็นบุคคลอื่นท่ีไมไดสังกัดสถานศึกษา หรือหน่วยงานบังคับบัญชาของสถานศึกษานั้น ๆ 

 4. การประเมินคุณภาพเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับผลการตรวจวัด

เกณฑ์ เป็นความคาดหวัง เช่น ในกรณีของสถานศึกษาสิ่งท่ีคาดหวังก็คือ เกณฑ์มาตรฐาน

ตามท่ีก าหนดในข้อ 1 ว่าแต่ละเรื่องถ้าจะให้บรรลุคุณภาพจะต้องเป็นอย่างไร ผลการ

ตรวจวัดคือ ความความเป็นจริงท่ีไดจากการตรวจสอบในข้อ 3  

 ความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีเหตุผลความจ าเป็น

หลายประการท่ีท าให้สถานศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

(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 การจัดการศึกษาของสถานศึกษายังไม สามารถตอบสนองความ

ต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน สังคม ประเทศชาติ และกระแสโลกาภิวัตน์ 

  3.2 รัฐไมสร้างคนใหม่จิตใจท่ีดีศักยภาพเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตในสังคม 

ประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาชีวิตใหด้ียิ่งขึ้น 

 4. บทบัญญัติด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

2540 

  4.1 บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมน้อยกว่า 12 ปีท่ี

รัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บค่าใช้จ่าย (มาตรา 43) 

  4.2 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน (มาตรา 43) 

  4.3 จัดใหม้ีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอด

คลองกับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความร ูและปลูกฝังจิตส านึกท่ี

ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข (มาตรา 81) 

 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (หมวด 6) 

  5.1 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอดด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ

ประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา 47) 

  5.2 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน



ประจ าปีเสนอหน่วยงานสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อ

น าไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก (มาตรา 48) 

  5.3 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าการ

ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มกีารตรวจสอบคุณภาพของการศึกษาใหม่การประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี และเสนอผลการ

ประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน (มาตรา 49) 

 จากเหตุผลท่ีกล่าว สถานศึกษาจึงต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อท่ีจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็น

ท่ีเชื่อมั่นยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผู้ เรียนและ

คุณภาพของประเทศโดยตรง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ 
 

 Juran (1986,หนา 21) กล่าว่า การพัฒนาคุณภาพขององค์กรนั้นการท างาน

ร่วมกันเป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 10 ขั้นตอนหลัก คือ (1) การสร้างความตระหนักในการ

มุ่งพัฒนาคุณภาพ (2) มีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

(3) การวางแผน และด าเนินการเพื่อให้หน่วยงานมุ่งสู่เป้าหมายโดยก าหนดภาระหน้าท่ีแก

บุคลากร เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานตามเป้าหมายขององคก์รมากท่ีสุด (4) มีการ

ฝึกอบรมแกบุคลากร (5) มีกระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (6) มีการรายงาน

ความก้าวหน้าของการด าเนินการ (7) มีการแสดงส านึกรับผิดชอบ (8) มีการน าแสดงผล

การด าเนินการแกบุคลากรในหน่วยงาน (9) มีการเก็บข้อมูลบันทึกถึงความส าเร็จ และ 

(10) มีการร่วมมือพัฒนาระบบและกระบวนการเพื่อให้การท างานของบุคลากรไดรับการ

พัฒนา 



 Deming (1986, หนา 105) ไดเสนอหลักการหรือพันธะในการจัดการคุณภาพซึ่ง

ถือเป็นแบบอย่างส าคัญในการปฏิบัติท้ังในวงการธุรกิจและการศึกษา โดยมีข้อก าหนด

เบื้องต้น 14 ประการ คือ (1) การก าหนดเป้าหมายท่ีแน่นอนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง

คุณภาพของสินคา และบริการ โดยจะต้องมีการวางแผนในการด าเนินการท้ังระยะสั้นและ

ระยะยาว (2) การยอมรับความคิดของทุกคน/ทุกฝ่ายในลักษณะของการตัดสินใจร่วมกัน 

ซึ่งอาจก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบคุณภาพขององค์กร (4) 

การยึดหลักการพื้นฐานขององค์การ และยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการตรวจสอบ 

(5) ยุติการตอบสนองแนวด าเนินงานทางธุรกิจโดยใช้เงินเป็นหลักแต่ควรสนใจ ยอมรับ 

และสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้ลูกค้าพอใจด้านอื่น ๆ (6) ปรับปรุงระบบการผลิตอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการบริการ (7) จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร

ในหน่วยงาน มุ่งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อสร้างภาวะผู้น าให้บุคลากรมีความ

เป็นผู้น า และมีความกล้าท่ีจะรับผิดชอบ (8) ขจัดความกังวลความกลัวของบุคลากรให้

หมดไป เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ (9) ร่วมกันท างานเป็นทีมสนับสนุน

การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรืร่วมกันท าลายสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคในการท างาน

ร่วมกัน (10) ยกเลิกการก าหนดหรือเขียนข้อก าหนดข้อความ และเป้าหมายในเชิงรูปธรรม 

ซึ่งไมสามารถน าไปปฏิบัติได (11) ขจัดการตั้งกฎเกณฑ์ท่ีเป็นตัวเลขหรือเป็นปริมาณเพราะ

จะท าให้บุคลากรท างานให้ไดตามจ านวนโดยไมไดค านึงถึงคุณภาพ (12) ขจัดอุปสรรคท่ีมี

ผลต่อความภูมิใจในการท างานทุกคนต้องไดรับการเอาใจใสอย่างเท่าเทียมกัน ควรกระตุ้น

ให้ทุกคนใช้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มศักยภาพ (13) สนับสนุนการศึกษาระยะ

ยาวและการปรับปรุงตนเองของบุคลากรและ (14) ลงมือปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความส าเร็จ 

โดยเน้นถึงความร่วมมือมือ และความคิดเห็นท่ีตรงกันของทุกคนทุกฝ่ายในหน่วยงาน ฝ่าย

บริหารจะต้องใชยุ้ทธวิธีท่ีเป็นด้านบวกมาใช้ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และท่ีส าคัญ

คือต้องมีความต่อเนื่อง และเหมาะสมตามสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลง โดยมีการน าวงจรพัฒนา

คุณภาพ (Deming’s cycleมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการท างาน 



ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนหรือวางระบบ (plan) (2) การน าแผนไป

ปฏิบัติหรือท าตามระบบท่ีก าหนด (do)  (3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (check)  และ (4) การแกไข ปรับปรุงหรือ

พัฒนาการด าเนินงาน (action) หลักการส าคัญของวงจรพัฒนาคุณภาพแนวคิดวงจร

พัฒนาคุณภาพหรือวงจร PDCA นี้ Walter Shewhart เป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นคนแรกเพื่อใช้

ในการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (statistical quality control) ซึ่ง Deming เป็นผู้น าไป

เผยแพร่ให้เป็นท่ีรูจักแพรหลายในญี่ปุน จึงเรียกวงจร PDCA อีกชื่อหนึ่งว่า วงจรเดมมิ่ง

(Deming’ cycle ) (Soin, 1992, หนา 96) ซึ่งก็คือการด าเนินกิจกรรมหมุนเวียนให้ครบ

ท้ัง 4 ขั้นตอน 

 1. Plan (P) หมายถึง การวางแผน ซึ่งควรประกอบด้วย 

  1.1 การเลือกหัวข้อปัญหาในการปรับปรุง 

  1.2 การแสวงหาองคป์ระกอบส าคัญในการปรับปรุง 

  1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา 

  1.4 การเลือกองคป์ระกอบส าคัญของปัญหา 

  1.5 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

  1.6 การตั้งเป้าหมายท่ีแน่นอนและชัดเจนในการปรับปรุง 

  1.7 การก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา แล้วก าหนดเป็นแผนการ 

 2. Do (D) หมายถึง การลงมือด าเนินการแกไขปัญหาตามวิธีการท่ีไดก าหนดเอาไว้

ในแผน 

 3. Check (C) หมายถึง การตรวจวัดผลจากการแกไขปัญหาว่าได้ผลอย่างไรบรรลุ

เป้าหมายท่ีตั้งไวหรือไมเพียงใด  

 4. Action (A) หมายถึง ในกรณีท่ีการตรวจวัดผลพบว่ายังไมไดผลตามเป้าหมาย

จะต้องด าเนินการปรับปรุง 2 กรณี คือ (1) แก้ไขปัญหาปัจจุบัน และ (2) ปองกันปัญหาใน

อนาคต เมื่อได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจแล้วจะต้องจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานไวเพื่อป้องกันมิ



ให้ปัญหากลับคืนสภาพ จากหลักข้างต้น สามารถสรุปไดวา ลักษณะพิเศษขอวงจรพัฒนา

คุณภาพหรือวงจร PDCA ก็คือ คนต้องร่วมกันพัฒนาท่ัวท้ังองค์กรโดยต้องร่วมกันวางแผน 

และด าเนินการตามแผน การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรให้

มีคุณภาพตามเป้าหมาย และมาตรฐานท่ีก าหนดไวในวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของ

องคก์ร 

 กระทรวงมหาดไทย (2549) ได้อธิบายว่า การน ากระบวนการ PDCA ไปสู่การ

ปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จนั้น จะต้องผนึกก าลังรวมกันเป็นหนึ่งเดียว องค์กรใดก็ตามหาก

ไมมีการผนึกก าลังร่วมกันเพื่อไปสูจุดหมายเดียวกันแลองค์กรนั้นย่อมไมมีพลังไมอาจ

ประสบความส าเร็จได้ และเสื่อมลงในท่ีสุด กระบวนการ PDCA จะช่วยให้การผนึกก าลัง

ร่วมกันคิดเกิดขึ้นโดยมีขั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมการคิดร่วมกัน ร่วมกันวางแผน 

ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมกันติดตามประเมินผล PDCA เป็นกระบวนการพัฒนางานจึงต้อง

เริ่มไปทีละขั้นทีละตัวตามล าดับ P D C A และเคลื่อนหมุนไปเรื่อย ๆ โดยในแต่ละขั้นแต่

ละตัว จะต้องท า PDCA ดังนี้ 

 1. การวางแผน (plan) เป็นขั้นส าคัญมาก จะต้องจัดท าอย่างละเอียดรอบคอบโดย

จะต้องตอบค าถามให้ได้อย่างน้อย 7 ค าถามคือ 7 ท หรือ 7 W 2 H ไดแก ท าอะไร 

(what) ท าไมต้องท า (why) ท าอย่างไร (how) ท าท่ีไหน (where) ท าโดยใคร (who) 

เท่าไหร่ (How much) และท าเมื่อใด (when) จุดมุ่งหมายของการวางแผนอาจแบ่งได้เป็น

ลักษณะใหญ่ ๆ 2 ลักษณะ คือ การวางแผนเพื่อแกไขปัญหา และการวางแผนเพื่อพัฒนา

งานใหม่ จึงต้องเริ่มต้นท่ีจุดประสงค์ว่าจะวางแผนเพื่ออะไร เพื่อแกปัญหาหรือเพื่อพัฒนา

งานหรือเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 2. การลงมือท า (do) เมื่อถึงก าหนดการด าเนินการตามแผน จะต้องลงมือท าทันที

และจ าต้องท าตามแผนท่ีวางไว (7 ท 5 W 2 H) ผู้ปฏิบัติหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนรับผิดชอบ

ท่ีไดก าหนดไวในแผน จะต้องผนึกก าลังร่วมมือกันด าเนินการอย่างจริงจังทุ่มเทเสียสละ มี

การควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อจะไดทราบผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 



ท้ังในด้านความส าเร็จ และอุปสรรคปัญหาอย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีผลต่อความเท่ียงตรงในขั้น

ของการประเมิน เพราะหากทราบผลกระทบในด้านความวามส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคท่ี

แทจ้ริงก็จะท าใหเ้กิดความเท่ียงตรงในการประเมิน 

 3.  การตรวจสอบหรือการประเมิน (check) การตรวจสอบหรือการประเมินเป็น

เครื่องมือส าคัญท่ีจะท าให้ทราบผลส าเร็จความก้าวหน้าหรือความล้มเหลวในการแกไข

ปัญหา 

 3.1 ขั้นตอนการประเมิน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

 3.1.1 การประเมินก่อนการปฏิบัติ เป็นการประเมินสภาพท่ีแท้จริงก่อนลงมือ

ปฏิบัติตามแผน เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับผลท่ีเกิดขึ้นเม่ือมีการปฏิบัติตามแผนแลว 

 3.1.2 การประเมินขณะปฏิบัติ ในระหว่างปฏิบัติตามแผนจะต้องมีการประเมินเป็น

ช่วง ๆ ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ทราบผลกระทบในแต่ละ

ช่วงเวลาซึ่งในขั้นนี้อาจจะมีการปรับปรุงแกไขพรอมกันโดยไมตองรอปรับปรุงหลังจากจบ

โครงการหรือครบก าหนดการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าหรืออุปสรรค

โดยละเอียด 

 3.1.3 การประเมินหลังการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการก าเนิน

การตามแผนท่ีไดก าหนดระยะเวลาไวเพื่อประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในภาพรวม ท้ังใน

ด้านความส าเร็จ และความล้มเหลวเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนปรับปรุงแก้ไขให้ดี

ขึ้นต่อไป 

 3.2 วิธีการหรือรูปแบบการประเมิน การประเมินสามารถท าไดหลายรูปแบบแต่

โดยสรุปแลวจะมีวิธีการหลัก ๆ อยู่ 3 วิธี คือ 

 3.2.1 การประเมินโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานท่ีท าได้ 

 3.2.2 การประเมินโดยวัดจากชิ้นงานท่ีท าส าเร็จเป็นรายชิ้น 

 3.2.3 การประเมินโดยการสังเกตหรือการสัมภาษณ์ การประเมินในบางเรื่อง เช่น 

การประเมินพฤติกรรมการแสดงออก วิธีสังเกตจะมีประโยชนมากจะท าให้ทราบการ



เปลี่ยนแปลงพฤติหรรมว่าเป็นไปในทางท่ีดีขึ้นหรือแย่ลง ดังนั้นก่อนท่ีจะมีการประเมิน

จะต้องมีการวางแผนก่อนว่าจะประเมิน โดยวิธีการใด ชวงระยะเวลาไหน เกณฑ์ผ่านการ

ประเมินจะก าหนดไวท่ีระดับใด และจะใช้วิธีการวัดค่าทางสถิติอย่างไรจึงจะง่ายต่อการ

ปฏิบัติ  และมีความเท่ียงตรง การประเมิน เป็นการเปรียบเทียบการพัฒนาหรือ

ความก้าวหน้าก่อนการวางแผนแกไข ปัญหากับผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการแกไขปัญหาตามท่ี

วางแผนไว ความเท่ียงตรงและมาตรฐานของการประเมินจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง หาก

ไมมีความเท่ียงตรงจะท าใหไ้มทราบผลกระทบท่ีแท้จริงว่าประสบผลส าเร็จ มีความก้าวหน้า 

หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรซึ่งจะมีผลกระทบต่อการวางแผนแกไขปรับปรุง ดังนั้น วิธีการ

ประเมินท่ีมีมาตรฐาน และง่ายต่อการปฏิบัติจะเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีผู้บริหารจะใช้

ตรวจสอบพัฒนาการ และความก้าวหน้าของการแกไขปัญหาด้วยตัวเอง 

 4. การปรับปรุงแกไข (action) น าผลกระทบท่ีไดจากการประเมินมาด าเนินการ

ปรับปรุงแกไขเข้าสู่กระบวนการ 7 ท หรือ PDCA ใหม ่ดังนี้ 

 4.1 ในส่วนท่ีประสบความส าเร็จ น ามาวางแผนเพื่อพัฒนาใหไ้ดผลดียิ่งขึ้น 

 4.2 ในส่วนท่ีมีปัญหาอุปสรรค น ามาวางแผนเพื่อแกไขใหม่จนกว่าจะบรรลุผล

ส าเร็จ และเมื่อสามารถแก้ไขปัญหาส าเร็จแล้วก็วางแผนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยการพัฒนา

ต้องเริ่มจากการระดมความคิด ค้นหาสิ่งท่ีจะต้องไดรับการพัฒนาร่วมกันในลักษณะของ

ฉันทามติ (commitment) เพื่อให้วงจร PDCA สามารถขับเคลื่อนไดอย่างต่อเนื่องเมื่อมี

ปัญหาร่วมกันแลว ผู้ปฏิบัติแต่ละคน น าไปปฏิบัติตามขีดความสามารถของแต่ละคน แต่

เมื่อถึงก าหนดนัดหมายการประเมิน เช่น ครบรอบ 1 สัปดาห์ ทุกคน ตองน าเสนอวิธีการ

ปฏิบัติ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตลอดจนข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมด้วยจิตบริสุทธิ์เพื่อประโย

ชนสวนรวม ทุกขั้นตอนของ PDCA จะต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อครบวงจร

ในแต่ละรอบต้องจัดท าเป็นเอกสารรายงานทางวิชาการเพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลในการ

พัฒนา PDCA ในรอบต่อไป และปฏิบัติเป็นวงจรเช่นนี้อย่างต่อเนื่องไมหยุดนิ่งจนกว่าจะ

ประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริง 
 



หลักการและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 หลักการ และนโยบายตามกฎหมายมหาวิทยาลัยรามค าแหง, ส านักประกัน

คุณภาพการศึกษา (2547, หนา 15-16) ไดรวบรวมว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับด าเนินการด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีข้อก าหนดว่าด้วยมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

ในหมวดที่ 6 ดังนี้ 

 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ

การประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้

เปน็ไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 48 ให้หนว่ยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสูการพัฒนา

คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ

เป็นองค์การมหาชนท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึง

ความมุ่งหมาย และหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีก าหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอย่างน้อยหนึ่ง

ครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง และสาธารณชน 

 มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ

ท่ีมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา



รวมท้ังผูป้กครอง และผูท่ี้มีสว่นเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีพิจารณา

เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรอง

มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงาน

ดังกล่าวรับรองท่ีท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 

 มาตรา 51 ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐาน

ท่ีก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท า

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุง แกไข

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากมิไดด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐาน และ

ประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไข

หลักการและนโยบายของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ส านักประกันคุณภาพการศึกษา (2547, หนา 19-25)ได

กล่าวถึงหลักการ และนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาไว วา มหาวิทยาลัย

รามค าแหงตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงไดด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้คณะ และส านักเลือกระบบประกันคุณภาพของตนเอง 

หรือพัฒนาระบบของตนท่ีสามารถตรวจสอบได และในวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2543 

ศาสตราจารย์ประจ ารังสรรค์ แสงสุข ไดแถลงนโยบายคุณภาพไวดังนี้  “รามค าแหงมุ่งมั่น

พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ” จากนโยบายคุณภาพดังกล่าว น าไปสูการก าหนด

วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังนี้ 

 1. เพื่อบริหาร และด าเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในคณะ และ

ส านักให้เปน็ไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะน าไปสูการรับรองคุณภาพ 



 2. เพื่อประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและส านักให้มีการ

บริหาร และด าเนินการไปในทิศทางขององค์กรแห่งการเรียนรู้อันเป็นการสร้างวัฒนธรรม

องคก์ร 

 3. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 4. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และการด าเนินการให้แก่ประชาชนท่ัวไปเพื่อให้เกิดความ

เชื่อมั่นและเชื่อถือในมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 5. เพื่อเผยแพรงานประกันคุณภาพการศึกษาไปสูสังคมนานาชาติ กระบวนการ

และระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย , ส านักงานมาตรฐาน

อุดมศึกษา (2544, หนา 5-10) ก าหนดกระบวนการและระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกอบด้วย 

 5.1 กระบวนการประกันคุณภาพ มีขั้นตอน ดังนี้ 

 5.1.1 การควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality control) เป็นส่วนท่ี

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะมี

ผลต่อคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา ถือเป็นขั้นของการด าเนินงานภายในองค์กรท่ี

เปน็ไปตามแผนท่ีวางไวอย่างรัดกุมทุกขั้นตอน 

 5.1.2 การตรวจสอบคุณภาพ (quality auditing) เป็นการตรวจสอบผลการ

ด าเนินการของระบบคุณภาพภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีขึ้น ถือเป็นการตรวจสอบ

เชิงระบบ โดยมีจุดเน้นเพื่อพิจารณาว่าสถาบันไดมีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม มีการ

พัฒนาไปมากน้อยเพียงใด และมีขั้นตอนท่ีเชื่อถือไดวาการด าเนินงานของสถาบันมีคุณภาพ 

ท้ังนี้ การตรวจสอบคุณภาพนั้น หมายถึงการตรวจสอบผลการด าเนินงานควบคุมคุณภาพ

ท้ังจากภายในหรือภายนอกว่าเปน็ไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย/คณะวิชาก าหนดไวหรือไม 



 5.1.3 การประเมินคุณภาพ (quality  assessment) เป็นกระบวนการประเมินผล

การด าเนินการของคณะวิชาโดยภาพรวมว่าเมื่อมีการใช้ระบบประกันคุณภาพหรือระบบ

ควบคุมคุณภาพแล้วท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด 

 5.2 ระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา จ าแนกออกเป็น 2 องค์ประกอบหลัก 

ไดแก่ 

 5.2.1 การประกันคุณภาพภายใน คือ กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า

แนวการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มี 3 องค์ประกอบ คือ

 5.2.1.1 การควบคุมคุณภาพ 

 5.2.1.2 การตรวจสอบคุณภาพ 

 5.2.1.3 การประเมินคุณภาพ 

 5.2.2 การประกันคุณภาพภายนอก คือ การด าเนินการตามระบบคุณภาพภายใน

พรอมท้ังการตรวจสอบ และการประเมินผลท้ังระบบ โดยหน่วยงานจากภายนอกเพื่อ

ประกันว่าสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมตามภารกิจอย่างมีคุณภาพ โดยมี

องค์ประกอบ คือ 

 5.2.2.1 การตรวจสอบคุณภาพท่ีผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

 5.2.2.2 การประเมินคุณภาพ 

 5.2.2.3 การให้การรับรอง 

 

 

 

 

 
 



จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยนับเปน็นวัตกรรมการศึกษา เพราะเปน็เร่ือง 

ใหม่ท่ีมีการจัดท าขึ้นเพื่อให้บุคลากรท่ีมีความรูความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับระบบการ

ประกันคุณภาพ (อาภรณ์ ครองกิจการ 2547, หนา 12) ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาสมฤทธิ์ผลตาม  ความคาดหวัง จึงจ าเป็นต้องเข้าใจถึง

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา (ทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2541, หนา2) ได

กล่าวถึงจุดมุ่งหมายตลอดจนข้อดี ข้อเสียของการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประกันคุณภาพ คือ 

 1. ช่วยสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการศึกษา 

 2. สร้างความมั่นใจให้แกสังคมไมว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเกี่ยวกับ

มาตรฐานการศึกษา 

 3. ช่วยให้หน่วยงานจัดสรรงบประมาณท าหน้าท่ีไดเต็มความรับผิดชอบ 

 4. ให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล

หน่วยจัดสรรงบประมาณ และสถาบันอุดมศึกษา 

 5. ให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และความหมายของ 

โปรแกรมการศึกษา 

 6. ก่อให้เกิดมาตรการความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่ีจัดสรรจากกระเป๋าของ

ประชาชนหรือบุคคลท่ีให้ทรัพยากรแกสถาบันอุดมศึกษาส่วนข้อดีของการประกันคุณภาพ

การศึกษา ไดแก การเพิ่มคุณภาพการศึกษา เพิ่มความส าคัญ ของการเรียนการสอน 

หลักสูตร และรายวิชามีความชัดเจน อาจารย์มีส่วนร่วมนักศึกษามีส่วนร่วม และได

ทรัพยากรเพิ่ม ส าหรับข้อเสีย ไดแก การมีค่าใช้จ่ายมาก ใช้บุคลากรมากใช้เวลามาก ใช้

เอกสารมาก และยากที่จะท าให้เป็นระบบอันหนึ่งอันเดียว  

 



การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหงไดตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้คณะแต่ละคณะเลือกระบบประกันคุณภาพฯ 

ของตนเอง หรือการพัฒนาระบบของตนเองท่ีสามารถตรวจสอบไดและในวันท่ี 24มกราคม 

พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์ประจ ารังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีไดแถลงนโยบายประกัน

คุณภาพไวดังนี้ “รามค าแหงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพและการบริการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ” การประกาศนโยบาย

ดังกล่าวไดรับความร่วมมือจาก บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัย

และได้ท าการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานของตนเองไดรับการรับรองประกาศคุณภาพอย่าง

เป็นทางการ ( ISO 9002)จากผู้ตรวจสอบภายนอกรวม 3 หน่วยงาน คือ ส านัก

หอสมุดกลางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันคอมพิวเตอร์ และส านักบริการทาง

วิชาการและทดสอบประเมินผล ในขณะเดียวกันคณะวิชาต่าง ๆ ก็ไดด าเนินการประกัน

คุณภาพด้วยระบบ QA โดยอ้างอิงองค์ประกอบท้ัง 9 ของมหาวิทยาลัยเพื่อสอดคลองกับ

ดัชนีของผูตรวจสอบภายนอก (สมศ.)เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีการด าเนินการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจัดการด าเนินงาน

เพื่อเผยแพรสูสาธารณะเป็นท่ียอมรับโดยมีเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และสอด

คลองกับการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีระบุให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาขึ้น และมีการตรวจสอบ 

 1. คณะ/ส านัก ท่ีเน้นงานด้านการบริการให้แกนักศึกษาจะใช้ระบบ ISO 9001: 

2000 

 2. คณะ/ส านัก/สาขาวิทยบริการอื่นๆ ใช้ระบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยอิงองค์ประกอบท้ัง๙ 

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ใช้ระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี สมศ. 



ก าหนดคณะ/ส านัก ท่ีใช้ระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของ ISO 9001:2000 จะ

ปฏิบัติตามหลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการของระบบ ISO ซึ่งไดแก (มหาวิทยาลัย 

รามค าแหง 2550,หนา 22-23) 

หลักการท่ี 1 : องค์กรท่ีให้ความส าคัญแกลูกค้า (Customer FocusedOrganization) 

หลักการท่ี 2 : ความเป็นผู้น า (Leadership) 

หลักการท่ี 3 : การมส่ีวนร่วมของบคุลากร (Involvement of People) 

หลักการท่ี 4 : การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach) 

หลักการท่ี 5 : การบริหารเป็นระบบ (System Approach to Management) 

หลักการท่ี 6 : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) 

หลักการท่ี 7 : การตัดสิ้นใจจากข้อมูลท่ีเป็นจริง (Factual Approach to Decision) 

หลักการที่ 8 : ความสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อประโยชนร่วม (Mutually Beneficial Supplier 

Relationship) สวนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา) ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอิงมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ี สมศ. ก าหนด(มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549, หนา 27) นอกจากนี้ 

มหาวิทยาลัยยังได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย

รามค าแหงให้สอดคลองกับตัวบ่งชี้คุณภาพเพื่อให้คณะ สถาบัน ส านัก สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงน าไปใช้ปฏิบัติ ตามความ

เหมาะสมหรือเพิ่มเติมรายละเอียดใหม่ความชัดเจนยิ่งขึ้นองค์ประกอบของคุณภาพ

การศึกษาส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได จัดท า

“องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

รามค าแหง ปการศึกษา 2554” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมี

แนวทางปฏิบัติในการก ากับ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบ

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาท่ีเริ่มใช้ตั้งแต่ปการศึกษา 2554 และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน



คุณภาพการศึกษาไดอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 10 องค์ประกอบ ปการศึกษา 2554 (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ส านักประกัน

คุณภาพการศึกษา,2554) ประกอบด้วย 

 องค์ประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการด าเนินงาน 

 องค์ประกอบท่ี 2 : การผลิตบัณฑิต 

 องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 องค์ประกอบท่ี 4 : การวิจัย 

 องค์ประกอบท่ี 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 องค์ประกอบท่ี 6 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 องค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ 

 องค์ประกอบท่ี 8 : การเงิน และงบประมาณ 

 องค์ประกอบท่ี 9 : ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 องค์ประกอบท่ี 10 : นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

บทบาทผู้บริหารต่อการประกันคุณภาพ บรรจง จันทมาศ (2541, หนา 80) กล่าวว่า เมื่อ

ผู้บริหารตัดสินใจท่ีจะน าสถาบันเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพเป็นจุดเริ่มต้นท่ีส าคัญของ

การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพราะในการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพให้

ประสบความส าเร็จส่ิงส าคัญคือ 

 1. มีความยึดมั่นอย่างจริงจังจากผูบ้ริหารระดับสูงในการด าเนินการตามระบบ 

 2. มีความเข้าใจถึงความต้องการตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

 4. มีการวางแผนอย่างดี 

 5. มีการตรวจติดตามผลและแกไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุด และเป็น

หัวใจส าคัญในการให้ไดรับใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ คือ ตองยึดมั่นอย่างจริงจัง



จากผู้บริหารระดับสูงในการด าเนินการตามระบบนั่นคือ การบริหารงานจะต้องมี 3 จ. คือ 

จริงจัง จริงใจ และต้องจ่าย นอกจากนั้นฝ่ายบริหารขององค์กรต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

 1. การก าหนดนโยบายคุณภาพขององค์กรให้สอดคลองกับนโยบายอื่น ๆ ภายใน

องค์กร การบริหารงานต้องใช้มาตรฐานท่ีจ าเป็นทุกด้านท่ีจะต้องท าให้เกิดความมั่นใจว่า

นโยบายคุณภาพนั้นเป็นท่ีเข้าใจโดยท่ัวไปเมื่อมีการน าไปใช้ และคงไวตลอดไป 

 2. จัดโครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพให้ชัดเจน พรอม

ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและการด าเนินการต่าง ๆ ในองค์กร 

 3. จัดหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นให้เพียงพอ เหมาะสมต่อการน านโยบายคุณภาพไป

ปฏิบัติ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ ทรัพยากรเหล่านี้รวมถึง 

  3.1 ทรัพยากรมนุษย์ และทักษะเฉพาะ 

  3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบ และพัฒนา 

  3.3 เครื่องมือทดสอบ และตรวจสอบ 

  3.4 การจัดการเครื่องมือ และชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ 

 4. จัดให้มีการทบทวนระบบคุณภาพท่ีน ามาใช้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อให้ความ

มั่นใจว่าระบบท่ีใช้ยังคงมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล การทบทวนนี้รวมถึงการ

ประเมินผลของการตรวจติดตามคุณภาพภายในด้วย 

 5. จัดตัวแทนฝ่ายบริหาร ซึ่งเมื่อแยกหน้าท่ีรับผิดชอบอื่นแล้วยังให้มีอ านาจหน้าท่ี

และความรับผิดชอบในการท่ีจะดูแลว่าข้อก าหนดในมาตรฐานนั้นไดน าไปใช้ และถือปฏิบัติ

อยูอ่ย่างสม่ าเสมอ 

 การรักษาระบบประกันคุณภาพ ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

นั้น หัวใจของการด าเนินการ คือ การท่ีทุกคนจะต้องมีสว่นร่วม มีการจัดท าอย่างเป็นระบบ

จัดท ารายงานการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study Report-SSR) ตรวจสอบคุณภาพภายใน

โดยคณะผู้ตรวจสอบปรับปรุงแกไขจุดอ่อนชี้จุดเดนของตนเอง และด าเนินการจัดท า Self 

Assessment Report-SAR และด าเนินการปรับปรุงแกไขจนถึงระดับท่ีพึงพอใจ จัดท า



รายงานผลการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นเอกสารส าคัญที่จะใช้ในการประกัน

คุณภาพจากภายนอก ดังนั้น อาจกล่าวไดวา การประกันคุณภาพภายในมีจุดมุ่งหมายท่ี

ส าคัญคือเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใช่การ

จับผิดหรือท าให้บุคลากรเสียหนา เป้าหมายท่ีส าคัญจึงอยูท่ี่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับ

ผูเ้รียน ซึ่งการท่ีจะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้นสถานศึกษาต้องท าการประกันคุณภาพ

การศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและถือว่าเป็นหน้าท่ีของบุคลากร

ทุกคนในสถานศึกษาอีกด้วย (วิจิพาณี เจริญขวัญ, 2545, หนา 39) ซึ่งข้อเสนอของวิจิต

พาณี เจริญขวัญ ดังกล่าวสอดคลองกับความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ความว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า

รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อน าไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพภายนอก 

  จากข้อความท่ีกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 มีเจตนารมณ์ให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจ

ประจ าของสถานศึกษา และมีลักษณะปฏิบัติเป็นการต่อเนื่องอย่างน้อยท่ีสุดทุกหน่วยงาน

จะต้องจัดท ารายงานท่ีเกี่ยวกับความคืบหน้าในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

รายงานต่อหน่วยต้นสังกัด และสาธารณชนทราบเป็นประจ าปี (มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา, 2547 ,หนา 19-25) นอกจากนี้ อุทุมพร(ทองอุไทย) 

จามรมาน (2548,หนา 20-38) ได เสนอความเห็นว่า ภายหลังการประเมินภายใน

มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/ตองด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

 1. การท าความเข้าใจเรื่องหลักฐานในการประกันคุณภาพ เช่น ตัวนโยบาย

แผนงาน โครงการ กิจกรรม รายงานประเมินผล ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 



 2. การอ่านผลประเมินใน SAR ในเอกสาร SAR จะมีเกณฑ์ประเมินรายดัชนีราย

องค์ประกอบหลัก และรายองค์ประกอบย่อย เกณฑ์การประเมินจะมีหลายระดับซึ่งผู้

ประเมินจะสรุปผลการประเมินท่ีตรงตามสภาพความจริง ดังนั้นผู้ถูกประเมินควรวางแผน

ว่า หากจะให้มีผลการประเมินท่ีไดรับเกณฑ์ (ค่าคะแนน) สูงขึ้นในรอบถัดไปจะต้อง

ด าเนินการอะไร และอย่างไร 

 3. การหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไดแก การหาข้อมูลรายบุคคลของผู้บริหาร

อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี และการหาข้อมูลจากหน่วยงานเพื่อจัดท าสรุปข้อมูล และแหล่ง

ตามดัชนีประเมิน 

 4. การพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีอย่างเป็นระบบการรักษาระบบ

คุณภาพ จึงมีความสอดคลองกับแนวคิดการบริหารคุณภาพท้ังองค์การ (TQM) และ

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคนิควงจรของ Deming หรือท่ีเรียกว่า 

วงจร PDCA 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาในต่างประเทศ 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาในสหรัฐอเมริกา  

 การรับรอง (accreditation) เป็นการท่ีได รับการยอมรับระดับชาติของ

สหรัฐอเมริกา และของนานาประเทศมาเป็นเวลานาน การรับรองสถาบันอุดมศึกษาใน

สหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งท่ีมิได้มีข้อกฎหมายบังคับโดยตรง แต่เป็นไปตามความสมัครใจของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีหน่วยงานรับรอง (accreditation body) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระท า

หน้าท่ีในการรับรอง (council on higer education accreditation, 2002) หน่วยงาน

รับรองสถาบันการศึกษาโดยรวม (institutional  accreditation body) อาจจะเป็น

องค์การระดับชาติหรือภูมิภาคของอเมริกา ซึ่งโดยปกติจะมีสถาบันการศึกษา ท่ีผ่านการ

รับรอง และยังสามารถรักษาสถานภาพไวไดเป็นภาคีสมาชิก สวนหน่วยงานรับรองเฉพาะ 

(specialized  body) ซึ่งท าหน้าท่ีรับรองโปรแกรมวิชาซึ่งผลิตบัณฑิตออกไปปฏิบัติทาง



วิชาชีพเฉพาะนั้นมักจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมาคมวิชาชีพเฉพาะทางนั้น ในการนี้รัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาแห่งชาติของสหรฐัอเมริกามีหน้าท่ี 

ตามรัฐธรรมนูญในการจัดพิมพ์รายชื่อของหน่วยงานรับรองท่ีมีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดจุดมุ่งหมายหลักของการรับรองสถาบันการศึกษาโดยรวมและของแต่ละโปรแกรม

วิชา และส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงสถาบัน และโปรแกรมวิชา (new England 

association of schools and colleges, 2002) (ประเสริฐ สุทธิประสิทธ์,2545, หนา 

105) 

  ต่อมาในปี ค.ศ.1992  ไดมีการจัดตั้งสภาการรับรองวิทยฐานะระดับอุดมศึกษา

(council for higher education accredition-chea) ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาก าลัง 

ด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาภายใต้ชื่อ gold 2000 :educate America ทางรัฐบาลกลางได

จัดตั้งองค์คณะบุคคล 2 คณะ คือ คณะท่ีปรึกษาว่าด้วยเป้าหมายการศึกษาแห่งชาติ และ

สภาปรับปรุงการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาแ ห่งชาติ  โดยเฉพาะใน

ระดับอุดมศึกษา นอกจากสภารับรองวิทยฐานะ (chea) จะดูแลแล้วสมาคมรับรอง

มาตรฐานสถาบันวิชาชพีเฉพาะทางก็ด าเนินการตรวจสอบด้วยอีกทางหนึ่ง (ไพบูลย์ เปานิล

, 2543, หนา50) 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศอังกฤษ 

 การจัดการอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการศึกษาแบบ

ดั้งเดิม (classical หรือ liberal education) คือการเน้นความคิด จิตใจ และความ

แตกฉานทางปัญญามากกว่าการให้การศึกษาในวิชาชีพ ระบบการบริหารการศึกษาของ

อังกฤษยังคงด ารงรักษารากฐานความเป็นมา และการถือก าเนิดของสถาบันจากภาคเอกชน 

หรือศาสนจักร จึงยังคงด ารงรูปแบบการบริหารท่ีอยู่ในมือของเอกชนเป็นอิสระจากการ

แทรกแซงของรัฐ รัฐบาลอังกฤษเริ่มมีบทบาทในการอุดมศึกษาอย่างจริงจัง ในช่วงหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยการ่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการในปี ค.ศ.1994              ซึ่งเป็น

การเริ่มต้นใหม่ของระบบบริหารการศึกษาในประเทศอังกฤษรูปแบบการประกันคุณภาพ



คือการมีคณะกรรมการตรวจสอบจากภายนอก (board external examiners) และการ

ใช้ระบบข้าหลวงผู้ตรวจการ ไดแก การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาการวิชาชีพต่าง ๆ 

ท้ังโดยมหาวิทยาลัยหรือโดยส านักข้าหลวงผู้ตรวจการออกไปท าหน้าท่ีตรวจสอบมาตรฐาน

การรับนักศึกษา คุณสมบัติของอาจารย์ ความพรอมของอาคารสถานท่ี อุปกรณ์ และ

ทรัพยากรการเรียนต่าง ๆ  

 การจัดหลักสูตร และการเรียนการสอนตลอดจนคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีจบ

การศึกษาการเปลี่ยนแปลง และปฏิรูปของสถาบันอุดมศึกษา ในอังกฤษเกิดขึ้นในช่วงหลัง

สงครามโลก ครั้งท่ี 2 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

และด้านสังคม ซึ่งเกิดความตอ้งการก าลังคนในระดับวิชาชีพ เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคการผลิตใน

ระบบอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษาของอังกฤษ โดยยก

ฐานะวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยเทคนิคชั้นสูงขึ้นเป็นสถาบันระดับปริญญาเทียบเท่า

หลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย จากนั้นมีการจัดตั้งสภาเทคโนโลยีแห่งชาติ (national 

council for technology awards-ncta) เพื่อท าหน้าท่ีดูแลวิทยาลัยโดยน ามาอยู่ในสังกัด

ท้ังหมด ท้ังด้านการรับรองหลักสูตร อาจารย์ ทรัพยากรการศึกษา และหลักเกณฑ์การให้

ปริญญา นับเป็นการแสดงบทบาท ของรัฐอย่างจริงจังในการก ากับดูแลการอุดมศึกษาเป็น

ครั้งแรกส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาใช้ระบบการรับรองหลักสูตร (validation) 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยใช้ระบบผูตรวจสอบจากภายนอก โดยมีหน่วยตรวจสอบคุณภาพ

ทางวิชาการ (academic auditing unit) เป็นหน่วยงานกลางในการวางหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพปัจจุบันในระดับอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษใช้ระบบการ

ประเมินคุณภาพท้ังภายใน และภายนอก ส าหรับการประเมินภายนอกมี 3 องค์กรหลักท า

หน้าท่ีประเมิน คือ สมาคม/องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาภายนอก และหน่วยงาน

รัฐบาลท่ีจัดสรรเงินสนับสนุน (ไพบูลย์ เปานิล, 2543 หนา 52) 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น 

 สถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่นประกอบด้วยสถาบันต่างๆ ไดแก่ 



 1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (national university) 

 2. มหาวิทยาลัยของรัฐ เปิดสอนระดับปริญญาตรีบางสาขา แยกเป็นมหาวิทยาลัย

ประจ าจังหวัด และมหาวิทยาลัยประจ าเมือง 

 3. มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเปิดสอนเฉพาะสาขาวิชา เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึง

บัณฑิตศึกษา 

 3. มหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งระบบการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของญี่ปุน เป็น

ระบบท่ีใช้กลไกส่วนกลางของกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (monbusho) 

นอกจากนี้ อ งค์กรอิสระ เพื่ อท าหน้ า ท่ีด้ านมาตรฐานการศึ กษาคู ขนานไปกับ

กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สมาคมรับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยญี่ปุน การรับรอง วิทย

ฐานะของสมาคมมี 2 แบบคือการรับรองเบื้องต้น และการรับรองถาวร (ไพบูลย์ เปานิล, 

2543, หนา54) 

 

 

 

 

 

 

บทที่3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 



 การศึกษาวิจัย “ประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลังการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง” ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative  research) ผู้วิจัยไดก าหนดแนวทางในการด าเนินการศึกษาวิจัย 

คือ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะทัศนมาตร

ศาสตร์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ และน าผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุง และแก

ไขการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น

การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey   Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสร้างขึ้นมาโดยใช้ลักษณะมาตรวัดท่ี

เรียกว่า Likert Scale ด้วยการวัดตัวแปรต่างๆ โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าการประเมินระดับ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และน ามาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล

ด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)ประชากร ท่ีใช้ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง จ านวน 14 คน เพื่อลด  ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่างลง ซึ่ ง

ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน และลูกจ้าง

ปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี จ านวน 11 คน ท่ีปฏิบัติงานในคณะทัศนมาตครศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง แบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 



 ตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 

5 ขอ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประเภทต าแหนง ประสบการณการท างาน และ

การไดรับการฝึกอบรม/เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงาน 

 ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรในการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงในด้านต่าง ๆ 4 

ด้าน จ านวน 18 ขอ ประกอบด้วยด้านการวางแผนด าเนินงาน ด้านการด าเนินการ ด้าน

การประเมิน และด้านการปรับปรุง 

 ตอนท่ี 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิด ส าหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะทัศนมาตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค าแหงเกณฑ์การให้คะแนนเป็นการก าหนดระดับคะแนนเพื่อให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามน าไปใช้ประเมินข้อค าถามในแต่ละข้อว่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดับใด (ตอนท่ี 

2) จ านวน 18 ขอ ซึ่งเป็นข้อค าถามแบบ 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 



 การเก็บรวบรวมข้อมูลน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นจ านวน 14 ชุด ให้แกบุคลากร

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 14 คน โดยคละเพศ 

ระดับการศึกษา ประเภทต าแหนง ประสบการณการท างาน และการไดรับการฝึกกอบรม/

เข้ารว่มฟังการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้หลังจากสร้าง และทดสอบเครื่องมือแลว ได

น าไปแจกให้กับบุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 14 ชุด 

ไดกลับคืนมา 14 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีไดจากแบบสอบถามไป

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 ไดก าหนดช่วงคะแนน 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 

 
 

 การศึกษาวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กร
หลังการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาผู้ศึกษาวิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูป
ตาราง และแปลความหมาย ดังนี้ 



 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลัง
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ในตอนนี้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของบุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
ท่ีตอบแบบสอบถาม ในด้าน เพศ ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่ง ประสบการณ์ในการ
ท างาน มีผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด จ านวน 14 คน ปรากฏผล ดังตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่งบุคลากร และประสบการณ์ในการท างาน 
 

ข้อความ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
5 
9 

 
35.71 
64.29 

รวม 14 100 
 
 
ตารางท่ี 1 (ต่อ) จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่งบุคลากร และประสบการณ์ในการท างาน 

ข้อความ จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 

 
1 
6 
7 

 
7.15 
42.85 
50.00 

รวม 23 100 
ประเภทต าแหน่งงาน   



      ข้าราชการ 
      พนักงานมหาวิทยาลัย 
 ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี 

1 
2 
11 

7.15 
14.28 
78.57 

รวม 11 100 
ประสบการณ์ในการท างาน 
 5 ปีหรือต่ ากว่า 
 6 – 10 ปี 
 11 – 15 ปี 
 มากกว่า 15 ปี 

 
7 
4 
2 
1 

 
50.00 
28.57 
14.28 
7.15 

รวม 14 100 
 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์ท่ีตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 14 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 64.29) เพศชาย 
จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.71) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 7 คน (คิด
เป็นร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ ปริญญาตรี จ านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.85) ต่ า
กว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.15)  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี จ านวน 11 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 78.57) รองลงมาเป็น) พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 14.28) และข้าราชการมีจ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.15)  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี หรือน้อยกว่า 
จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ – 6 10 ปี จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 28.57) 11 – 15 ปี จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.28) และมากกว่า15 ปี จ านวน 1 
คน (คิดเป็นร้อยละ 7.15)  

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่วกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



ตารางที่ 2   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์  
ด้านการบริหารจัดการ   S.D. แปลความ 
1. ผู้บริหารได้ชี้น าและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาวชัดเจน 

4.29 0.47 เห็นด้วย 

2. หน่วยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคล้อง
กับนโยบาย กรอบทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

4.43 0.76 เห็นด้วย 

3. มีระบบการกระจายอ านาจอ านาจตัดสินใจท่ีดีให้กับ
บุคลากร 

4.36 0.63 เห็นด้วย 

4. มีการสร้างบรรยากาศภายในองค์กรเป็นแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

4.29 0.61 เห็นด้วย 

5. มีกระบวนการภายในองค์กรท าให้เกิดการ
พัฒนาการบริหารจัดการท่ัวองค์กร 

4.29 0.47 เห็นด้วย 

รวม 4.33 0.12 เห็นด้วย 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ด้านการ
บริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (  = 4.33) โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือ หน่วยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด (  = 4.43) รองลงมาได้แก่มีระบบการกระจายอ านาจอ านาจ
ตัดสินใจท่ีดีให้กับบุคลากร (  = 4.36) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุดและเท่ากันคือ ผู้บริหาร
ได้ชี้น าและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาวชัดเจน และ มีการ
สร้างบรรยากาศภายในองค์กรเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  มี

กระบวนการภายในองค์กรท าให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการท่ัวองค์กร มีค่าเฉลี่ย (  
= 4.29)  

 



 ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรใน
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   S.D. แปลความ 
1. มีการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ท่ีต้องการ  

4.14 0.66 เห็นด้วย 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 

4.57 0.51 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

3. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลครอบคลุมแผนบริหารก าลังคนโดยมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

4.14 0.66 เห็นด้วย 

4. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน 

4.36 0.50 เห็นด้วย 

5. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

4.43 0.65 เห็นด้วย 

รวม 4.33 0.08 มาก 
  
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ด้านการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (  = 4.33) โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ได้แก่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครอบคลุมพันธกิจ
ของหน่วยงาน (  = 4.57) รองลงมาได้แก่ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุม
พันธกิจของหน่วยงาน (  = 4.43) และมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติท่ี
ชัดเจน (  = 4.36) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดและเท่ากัน คือ มีการวิเคราะห์
และก าหนดแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ท่ีต้องการ  และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุม
แผนบริหารก าลังคนโดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ มีค่าเฉลี่ย (  = 4.14)  



 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
ด้านการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง   S.D. แปลความ 
1. มีการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
4.57 0.51 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2. มีการรวบรวม/จัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปรับปรุง 

4.14 0.53 เห็นด้วย 

3. มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  4.36 0.50 เห็นด้วย 
4. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วม

รับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะหรือ
ความคิดเห็น (เช่น จากบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

4.29 0.61 เห็นด้วย 

5. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องโดยน าผล
ไปปรับปรุงให้บริการและการด าเนินงานหน่วยงาน 

4.21 0.43 เห็นด้วย 

รวม 4.31 0.07 เห็นด้วย 
 
จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ด้านการให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.31) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง (  = 4.57) 
รองลงมา ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (  = 4.35) เปิดโอกาสให้
ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะหรือความ
คิดเห็น (เช่น จากบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) (  = 4.28) มีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องโดยน าผลไปปรับปรุงให้บริการและการด าเนินงานหน่วยงาน (  = 4.21) และ
มีการรวบรวม/จัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น มาวิเคราห์ข้อมูลเพื่อแก้ไข
ปรับปรุง (  = 4.14) ตามล าดับ 
 



ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
 ด้านการจัดความรู้และสารสนเทศ X S.D. แปลความ 
1. มีการพัฒนาระบบให้องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดและ

เก็บรักษาไว้ในหน่วยงานและเครือข่าย 
4.29 0.47 เห็นด้วย 

2. มีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างรวดเร็วท่ัวท้ังหน่วยงาน 

4.21 0.58 เห็นด้วย 

3. มีฐานข้อมูลท่ีช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ 4.14 0.53 เห็นด้วย 
4. มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลการ

สนเทศของหน่วยงาน 
4.00 0.39 เห็นด้วย 

5. มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

4.21 0.43 เห็นด้วย 

รวม 4.18 0.08 เห็นด้วย 
 
จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า ว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ด้านการจัด
ความรู้และสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (  = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ มีการพัฒนาระบบให้องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดและ
เก็บรักษาไว้ในหน่วยงานและเครือข่าย (  = 4.29) รองลงมา ได้แก่ มีการแบ่งปันความรู้
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วท่ัวท้ังหน่วยงาน และมีการแบ่งปันความรู้ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วท่ัวท้ังหน่วยงาน (  = 4.21) และ มีฐานข้อมูลท่ีช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการ (  = 4.14) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มี

ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลการสนเทศของหน่วยงาน (  = 4.00)  
 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล X S.D. แปลความ 



1. มีการสร้างแรงจูงใจ ไปสู่ความพึงพอใจในการ
ท างาน 

4.29 0.61 เห็นด้วย 

2. มีการสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเอื้อต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

4.43 0.65 เห็นด้วย 

3. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

4.36 0.63 เห็นด้วย 

4. มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องสวัสดิการ
และบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 

4.57 0.51 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเป็นธรรม 

4.50 0.50 เห็นด้วย 

รวม 4.43 0.06 เห็นด้วย 
 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในด้านการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (  = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องสวัสดิการ

และบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร (  = 4.57) รองลงมาได้แก่ มีระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเป็นธรรม (  = 4.50) มี

การสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเอื้อต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน (  = 4.42) และมีการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  (  = 4.36) 
ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มีการสร้างแรงจูงใจ ไปสู่ความพึงพอใจในการ

ท างาน (  = 4.29)  
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 1. อยากให้คระกรรมการประจ าคณะฯเข้ามามีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ และ
ให้มีทีมงานประกันคุณภาพโดยเฉพาะ 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การศึกษาวิจัยประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลังการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

สภาพปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะทัศนมาตรศาสตร์ เพื่อศึกษา



ความคิดเห็น ของบุคลากรในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

ทัศนมาตรศาสตร์ และน าผลการ ศึกษาวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุง และแกไขการประเมินการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตร์ ผู้ศึกษาวิจัยไดด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในคณะ

ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 14 คน ประกอบด้วย ข้าราชการมี

จ านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี 

จ านวน 11 คน และน ามาประมวลผลข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences)  

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 

 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาวิจัยพบว่าบุคลากรคณะ

ทัศนมาตรศาสตร์ จ านวนท้ังหมด 14 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 9 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 64.29) เพศชาย จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.71) มีระดับการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ ปริญญาตรี จ านวน 6 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 42.85) ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.15) บุคลากร

ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี จ านวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 78.57) 



รองลงมาเป็น) พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.28) และ

ข้าราชการมีจ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.15) มีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี หรือ

น้อยกว่า จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ – 6 10 ปี จ านวน 4 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 28.57) 11 – 15 ปี จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.28) และมากกว่า15 

ปี จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.15) มี 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลัง

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการให้ความส าคัญกับ

ผู้เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการความรู้และสาระสนเทศ และด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรณ์บุคคล 

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลังการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

อยู่ในระดับ เห็นด้วย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีบุคลากรคณะทัศนมาตร

ศาสตร์มีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรณ์บุคคล รองลงมาด้านการ

บริหาร ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง และด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการจัดการความรู้และสาระสนเทศ 

 

 2.1 ด้านการบริหารจัดการ ความคิดเห็นของบุคลากรในการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ด้านการบริหาร

จัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (4.33) โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ หน่วยงาน

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

(4.43) รองลงมาได้แก่มีระบบการกระจายอ านาจอ านาจตัดสินใจท่ีดีให้กับบุคลากร (4.36) 

ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุดและเท่ากันคือ ผู้บริหารได้ชี้น าและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาวชัดเจน และ มีการสร้างบรรยากาศภายในองค์กรเป็น



แรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีกระบวนการภายในองค์กรท าให้เกิด

การพัฒนาการบริหารจัดการท่ัวองค์กร มีค่าเฉลี่ย (4.29) 

 2.2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (4.33) โดย

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน (4.57) รองลงมาได้แก่ การจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยงครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน (4.43) และมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติท่ีชัดเจน (4.36) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดและเท่ากัน คือ มีการ

วิเคราะห์และก าหนดแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อ

บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้องการ  และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ครอบคลุมแผนบริหารก าลังคนโดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ มีค่าเฉลี่ย (4.14)  

 2.3 ด้านการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (4.31) ข้อ

ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้เกี่ยวข้อง (4.57) รองลงมา ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (4.35) เปิด

โอกาสให้ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ

หรือความคิดเห็น (เช่น จากบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) (4.28) มีการส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้เกี่ยวข้องโดยน าผลไปปรับปรุงให้บริการและการด าเนินงานหน่วยงาน (4.21) และมี

การรวบรวม/จัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไข

ปรับปรุง (4.14) ตามล าดับ  

 2.4 ด้านการจัดความรู้และสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (4.18) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ มีการพัฒนาระบบให้องค์ความรู้

ถูกถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ในหน่วยงานและเครือข่าย (4.29) รองลงมา ได้แก่ มีการ

แบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วท่ัวท้ังหน่วยงาน และมีการแบ่งปัน

ความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วท่ัวท้ังหน่วยงาน (4.21) และ มีฐานข้อมูล



ท่ีช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ (4.14) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มี

ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลการสนเทศของหน่วยงาน (4.00) 

 2.5 ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (4.42) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ มีการจัดระบบสนับสนุน

บุคลากรในเรื่องสวัสดิการและบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร (4.57) 

รองลงมาได้แก่ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเป็น

ธรรม (4.50) มีการสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเอื้อต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน (4.42) และมี

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (4.36) ตามล าดับ 

ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มีการสร้างแรงจูงใจ ไปสู่ความพึงพอใจในการท างาน 

(4.29) 

 

อภิปรายผล 

 

 บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงอยู่ในระดับเห็นด้วย ท้ังนี้

เป็นผล มาจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน ผู้บริหาร

ระดับสูงเอาใจใส เป็นอย่างดี และเมื่อพิจารณาการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาในด้านต่างๆ พบว่า บุคลากรเห็นด้วยกับการด าเนินงานการพัฒนาองค์กรหลัง

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ในท้ัง 5 ด้าน ดังนี้  

 1. ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อค าถาม เมื่อพิจารณาในแต่ละ

ข้อค าถาม พบว่าหน่วยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับนโยบาย กรอบ

ทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด บุคลากรเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 



 2. ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  บุคลากรเห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 ข้อและเห็นด้วย 4 

ข้อ เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถาม พบว่าการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ เห็น

ด้วยอย่างยิ่ง 

 3. ด้านการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรเห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 ข้อ และเห็น

ด้วย 4 ข้อ เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถาม พบว่า การมีการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

 4. ด้านการจัดความรู้และสารสนเทศ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อค าถาม เมื่อ

พิจารณาในแต่ละข้อค าถาม พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ มีการพัฒนาระบบให้

องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ในหน่วยงานและเครือข่าย  

 5. ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล บุคลากรเห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 ข้อ และเห็นด้วย 4 

ข้อ เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถาม พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ มีการจัดระบบ

สนับสนุนบุคลากรในเร่ืองสวัสดิการและบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลังการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ดังต่อไปนี้ 

 1. อยากให้คณะกรรมการประจ าคณะฯเข้ามามีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ 

และให้มีทีมงานประกันคุณภาพโดยเฉพาะ 



 2. ควรจัดให้มีเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยน

การเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 

 3. ควรจะมีระบบสารสนเทศของคณะเอง โดยครอบคลุมตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน 

ประกอบด้วย ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 

เพื่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจภายในคณะ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นเกีย่วกบัการพฒันาองค์กรหลงัการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 

คณะทศันมาตร์ศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 

ตอนที ่1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล 



ค าช้ีแจง  โปรดเขียนตอบหรือท ำเคร่ืองหมำย  ในช่อง   ☐  ท่ีตรงกบัควำมจริงมำกท่ีสุด 
1. เพศ  

☐  1.  ชำย                     ☐  2.  หญิง            
2. ระดับการศึกษา  

  ☐  1.  ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี ☐  2 . ปริญญำตรี 
☐  3.  สูงกวำ่ปริญญำตรี  

3. ประเภทต าแหน่ง  
  ☐  1.  ขำ้รำชกำร ☐  2.  พนกังำนมหำวทิยำลยั 
  ☐  3.  ลูกจำ้งประจ ำ ☐  4.  ลูกจำ้งงบรำยได ้

            ☐  5.  ลูกจำ้งชัว่ครำวรำยปี  
4. ประสบการณ์ในการท างาน  

  ☐  1.  5 ปีหรือนอ้ยกวำ่ ☐  2.  6 – 10 ปี 
  ☐  3.  11 – 15 ปี ☐  4.  มำกกวำ่ 15 ปี                                         

 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกับการพฒันาองค์กรหลงัการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
               คณะทศันมาตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมำย  ในช่องท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุดเพียงช่องเดียว 

ขอ้ควำม 
ระดบัควำมคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยำ่งยิ่ง 
(5) 

เห็นดว้ย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
 

(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยำ่งยิ่ง 
(1) 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. ผูบ้ริหำรไดช้ี้น ำและก ำหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้ำประสงคร์ะยะสั้นระยะยำวชดัเจน 

     

2. หน่วยงำนปฏิบติัตำมแผนปฏิบติัรำชกำรสอดคลอ้งกบั
นโยบำย  กรอบทิศทำงท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนด 

     

3. มีระบบกำรกระจำยอ ำนำจตดัสินใจท่ีดีใหก้บั
บุคลำกร 

     

ขอ้ควำม 
ระดบัควำมคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยำ่งยิ่ง 

เห็นดว้ย 
 

ไม่แน่ใจ 
 

ไม่เห็นดว้ย 
 

ไม่เห็นดว้ย
อยำ่งยิ่ง 



(5) (4) (3) (2) (1) 

4. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศภำยในองคก์รเป็นแรงจูงใจ
ในกำรปฏิบติังำนไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

     

5. มีกระบวนกำรภำยในองคก์รท ำใหเ้กิดกำร
พฒันำกำรบริหำรจดักำรทัว่ทั้งองคก์ร 

     

ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

6. มีกำรวเิครำะห์และก ำหนดแนวทำงกำรวำงแผน
เชิงยทุธศำสตร์ภำยใตส้ภำพแวดลอ้มต่ำงๆ เพื่อ
บรรลุวสิัยทศัน์ท่ีตอ้งกำร 

     

7. กำรจดัท ำแผนปฏิบติัรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบติั
รำชกำรประจ ำปีครอบคลุมพนัธกิจของหน่วยงำน 

     

8. กำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลครอบคลุมแผนบริหำรก ำลงัคนโดยมีกำร
น ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช ้ 

     

9. มีกำรถ่ำยทอดแผนยทุธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบติัท่ี
ชดัเจน  

     

10. กำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงครอบคลุม 
พนัธกิจของหน่วยงำน 

     

ด้านการให้ความส าคัญกบัผู้เกีย่วข้อง 
11. มีกำรจดักิจกรรมมุ่งเนน้กำรตอบสนองต่อควำม

ตอ้งกำรของผูเ้ก่ียวขอ้ง  
     

12. มีกำรรวบรวม/จดักำรขอ้ร้องเรียน/
ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น มำวิเครำะห์ขอ้มูลเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ข 

     

13. มีกำรจดักิจกรรมร่วมกนัระหวำ่งหน่วยงำน       
14. เปิดโอกำสใหป้ระชำชน ผูเ้ก่ียวขอ้งเขำ้มำมีส่วน

ร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเขำ้ใจ ร่วมแสดงทศันะ
หรือควำมคิดเห็น (เช่น จำก เวบ็ไซตข์อง
หน่วยงำน) 

     

 
 
 



 
 
 

ขอ้ควำม 
ระดบัควำมคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยำ่งยิ่ง 
(5) 

เห็นดว้ย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
 

(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยำ่งยิ่ง 
(1) 

15. มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งโดย
น ำผลไปปรับปรุงกำรใหบ้ริกำรและกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

     

ด้านการจัดความรู้และสารสนเทศ 
16. มีกำรพฒันำระบบใหอ้งคค์วำมรู้ถูกถ่ำยทอด

และเก็บรักษำไวใ้นหน่วยงำนและเครือข่ำย 
     

17. มีกำรแบ่งปันควำมรู้ใหเ้กิดกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้อยำ่งรวดเร็วทัว่ทั้งหน่วยงำน 

     

18. มีฐำนขอ้มูลท่ีช่วยสนบัสนุนกำรบริหำรจดักำร       
19. มีควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรเขำ้ถึงขอ้มูล

สำรสนเทศของหน่วยงำน 
     

20. มีระบบรักษำควำมปลอดภยัของฐำนขอ้มลู
สำรสนเทศ 

     

ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
21. มีกำรสร้ำงแรงจูงใจ ไปสู่ควำมพึงพอใจในกำร

ท ำงำน  
     

22. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีเอ้ือต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของงำน 

     

23. มีกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้
เหมำะสมกบักำรปฏิบติังำน 

     

24. มีกำรจดัระบบสนบัสนุนบุคลำกรในเร่ือง
สวสัดิกำรและกำรบริกำรท่ีสอดคลอ้งกบัควำม
ตอ้งกำรของบุคลำกร 

     

25. มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ
บุคลำกรท่ีมีประสิทธิผลและเป็นธรรม 

     

 



ตอนที ่3 
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
……… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมืออยำ่งดียิง่                                                                                                                                

คณะกรรมกำรวจิยั ทศ. 
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