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(๑) 
 

 

บทคัดย่อ 

 

ชื่อเรื่อง  : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  

ชื่อผู้เขียน : คณะกรรมการดําเนินงานการวิจัย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ 

 

 การศึกษาวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน และเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการนําระบบบริหารคุณภาพมา
ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี ผลที่ได้จากการศึกษาวจิัยจะใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงและแก้ไขระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ให้เกดิประสิทธิภาพต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึกษา คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้ววิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้ด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) รอ้ยล่ะ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียว (One-way ANOVA)   

 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า       
 ๑. บุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มี
จํานวนเท่ากนั มีประสบการณ์การทํางานต้ังแต่ ๕-๑๐ ปี สถานภาพการปฏบัิติงานใน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปี      
 ๒.บุคลากรมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนรว่มของบุคลากรมีระดับ



(๒) 
 

 



(๓) 
 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 รายงานการศึกษาวิจยัเรื่อง การประกันคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัตรัง จัดทาํข้ึนเพ่ือต้องการศึกษาสภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง ในด้านต่าง ๆ ๓ ด้าน ได้แก ่ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนรว่มทางการเมือง 
และด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ทั้งน้ีเพ่ือจะได้นําผลการศึกษาวิจยัไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้
เกิดประสิทธิภาพต่อไป         
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดตรัง ทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ 
รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์ พุทธหุน อาจารย์ณฐัพันธน์ วรรณบวร ทีใ่ห้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการดําเนินการวิจัยจนทําให้เอกสารฉบับนี้บรรลุผลสําเร็จ   
 หากงานศึกษาวิจัยน้ีมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด คณะทํางานขอน้อมรับ
ในความผิดพลาดและขออภัยไว ้ณ โอกาสน้ี เพ่ือประโยชน์ในการจัดทําการวิจยัในครั้งต่อไป  

 

คณะกรรมการดําเนินงานการวิจยั 
       

 



 
 

บทที่ ๑ 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารการศึกษาใน
เชิงคุณภาพ  โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคัญท่ีจะส่งเสริมและผลักดัน
ให้กระบวนการทํางานในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดําเนินไปอย่างสอดคล้องกัน
เป็นระบบ  มุ่งไปในทิศทางที่ได้ร่วมกนักําหนดไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพราะได้กําหนดสาระบัญญัติเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไว้หมวดหนึ่งโดยเฉพาะ 
คือ ในหมวดท่ี ๖  วา่ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ตระหนักและดําเนินการในเรื่องน้ีได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง  สาระบัญญัติในกฎหมาย
ฉบับน้ี  ปรากฏในมาตรา ๔๗ ถึงมาตรา ๕๑ (จํารสั นองมาก, ๒๕๕๔, หน้า ๑๒) โดยสรปุ
เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ซึ่งจะเห็นว่าในมาตรา ๔๗  เป็นการกล่าวนําในเรื่องระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา  
มาตรา ๔๘  กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงเป็นเรื่องของหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา  มาตรา ๔๙  กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายนอก  เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอํานาจ
หน้าท่ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน  
มาตรา ๕๐  ให้อํานาจผู้ประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในการขอข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์ใน
การประเมินภายนอก  และมาตรา ๕๑  เป็นบทบังคับสถานศึกษาให้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่
ยังดําเนินการไม่บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดการดําเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามบท 
บัญญัติดังกล่าว เป็นการสร้างหลักประกันที่สถานศึกษาจะได้จัดการเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพ



๒ 
 



๓ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

๑. เพ่ือทราบสภาพการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัตรัง     
 ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการนําระบบบริหารคุณภาพ
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา        
 ๓. เพ่ือนําผลการศึกษาวิจยัมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

สมมติฐานการศึกษาวิจัย 

 ๑.  สภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง อยู่ในระดับมาก 
 ๒. บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตรัง แตกต่างกันตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจยัครั้งนี้เป็นการวิจยัสภาพการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยการวัดจะดับ
ความคิดเห็นและศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคากรในการนําระบบบริหารคุณภาพ
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาตามสถานภาพส่วนบุคคล ซ่ึงมีขอบเขตของการ
ศึกษาวิจัย ดังน้ี          



๔ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

๑. บุคลากร  หมายถึง  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  สังกัดหน่วยงานท่ีท่ีนําระบบบริหารคุณภาพ
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา        
 ๒.  คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจ
ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ 
ตลอดจนปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 ๓. ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)  หมายถึง ระบบ
การบริหารองค์กรที่มุ่งให้กระบวนการดําเนินงานทุกระบบภายในองค์กรเป็นกระบวนการ
ที่แสดงความสามารถและประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วย
หลักการบริหารคุณภาพและบริการอยา่งเป็นทางการ โดยมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐ 
ได้เสนอข้อกําหนดในการบริหารคุณภาพท่ีสอดคล้องกับระบบบริหารท่ีมีเป้าหมายในการ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า        
 ๔.  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไก 
ในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบตามดัชนีตัวบ่งชี้
ท่ีกําหนด เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย 
สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคณุภาพ 



๕ 
 

๕. การประเมินคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์และ  
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าส่งผลต่อคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 
 ๖. การประกันคณุภาพภายใน  หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากภายในโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย          
 ๗. ความคิดเห็น หมายถึง  ความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกของบุคลากรที่มี
ต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย    
 ๘.  การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าไปเป็นส่วนหน่ึง
ของการดําเนินการจัดทําระบบบริหารคุณภาพ เช่น การเข้ารว่มประชุม ร่วมดําเนินงาน 
ร่วมกําหนดกฎกติกา รว่มวางแผนและร่วมติดตามและประเมินผล เป็นต้น   
 ๙.  สถานภาพส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของบุคลากร 
แต่ละคน โดยแบ่งออกเป็น        
  ๙.๑ วุฒิการศึกษา  หมายถึง ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของบุคลากร 
  ๙.๒ ประสบการณ์การทํางานหรือระยะเวลาการทํางาน หมายถึง ช่วงระยะเวลา
ของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เร่ิมจนถึง ณ วันท่ีตอบแบบสอบถามของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัย       
  ๙.๓ สถานภาพในการปฏบัิติงาน  หมายถึง สถานภาพการทํางานของบุคลากร 
ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้าง (งบรายได้) และลูกจ้างชั่วคราว (รายปี) 
 ๑๐. สภาพแวดล้อมในการทํางาน  หมายถึง  บรรยายการสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ภายในหน่วยงานอันจะมีส่วนเก้ือกูลหรือส่งเสริมการปฏิบัติงาน เช่น อาคารสถานท่ีท่ีทํางาน
เหมาะสม การมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑. ทําให้ทราบสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ว่าอยูใ่นระดับใด  

๒. สามารถนําใช้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง ต่อไป



 
 

บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยหรือวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยหรือวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกบัหลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ซ่ึงได้จัดแบ่งสาระสําคัญได้ ดังน้ี  

๑. แนวคิดเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา 
๒. การประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
๓. งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 
แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา    
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายและการดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษา ซ่ึงมี
รายละเอียดดังน้ี 

บรรจบ จันทมาศ (๒๕๔๑, หน้า ๒) ให้ความหมายของคําว่า การประกันคุณภาพ 
หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใด ๆ ที่หากได้ดําเนินการตามระบบและแผนท่ีวางไว้ จะ
ทําให้เกิดความม่ันใจได้วา่จะได้ผลงานท่ีมีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” ทบวงมหาวทิยาลัย (๒๕๔๔, หน้า ๒๔) ให้นยิาม
คําว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ 
และประเมินการดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคณุภาพตามดัชนีที่กําหนด เพ่ือเป็นหลัก 
ประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าว่า สถาบันนั้น ๆ สามารถให้ผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ไพบูลย์ เปานิล (๒๕๔๓, หน้า ๑๖) ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ว่าหมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการท่ีมีแผนและเป็นระบบที่สถาบันการศึกษาดําเนินงาน
ตามแผนและระบบที่กําหนด เพ่ือให้ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามปรัชญา 
พันธกิจและจุดมุ่งหมายที่กําหนด และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ (บัณฑิต ผู้ปกครอง 
และผู้ใช้บัณฑิต)  



๗ 
 

วันชัย ศิริชนะ (๒๕๔๐, หน้า ๑๐) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการ
กระทํากิจกรรมใดท่ีสะท้อนถึงความมีคุณภาพ การตรวจสอบเป็นกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือให้สังคม
มั่นใจยิ่งข้ึนว่า การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงการให้การศึกษา
ที่มีคุณภาพจะต้องทําอย่างมีระเบียบแบบแผน 

จํารัส นองมาก (๒๕๔๔, หน้า ๒) ให้ความหมายการประกันคุณภาพว่า ตามความ
ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง การประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศกึษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกดั 
ที่มีหน้าท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน ถ้าเป็นการประกันคุณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

จากความหมายท่ีกล่าวมาพอสรุปได้ว่า  การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง 
หลักการดําเนินการ กระบวนการ หรอืกิจกรรมของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มี
หลักฐาน สามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงเป็นการรับประกนัและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่าผลผลิตของสถาบันจะได้รับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 

ประเทศไทยได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแต่มีการ
ก่อต้ังทบวงมหาวิทยาลัย แต่การดําเนินงานดังกล่าวเน้นท่ีการควบคุมคุณภาพของหลักสูตร 
เป็นสําคัญ โดยยงัมิได้มีระบบควบคมุคุณภาพให้ครบทุกภารกิจของสถาบันอดุมศึกษา จึงมี
แนวคิดในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีพิจารณาครอบคลุมในทุกภารกิจเร่ิมดําเนินการ 
อย่างเป็นรูปธรรมต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในคราว
ประชุมระหวา่งวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๗  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ได้มีการเสนอหลักการ แนวทาง และวิธกีารในการประกันคุณภาพทาวิชาการใน
มหาวิทยาลัยไทยข้ึนเป็นครั้งแรก และการประกันคณุภาพการศึกษาเริ่มเข้ามามีบทบาท
สําคัญอย่างยิง่ต่อระบบการศึกษาของไทยเพ่ิมข้ึน สาขาเหตุสําคัญในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของไทย คือ (วนัชัย ศิริชนะ, ๒๕๔๐, หน้า ๑๑๑-๑๑๒) 

๑. ประเทศไทยไม่เคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีรูปแบบชัดเจน   
ที่ผ่านมาเป็นเพียงการกาํกับดูแลก่อนการเปิดดําเนินการเรยีนการสอน (Pre-auditing) 
ระบบการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงานยังมีน้อยมาก และไม่มี
กลไกใด ๆ ทีส่ามารถบ่งช้ีได้ว่าการจัดการศึกษาของสถาบันในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
หรือไม่เพียงใด ซ่ึงเป็นการเส่ียงต่อความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในระยะยาวเป็นอย่างยิ่ง 



๘ 
 

๒. สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เริ่มมีความไม่ทัดเทียมกนัในคุณภาพการศึกษา มี
เพียงข้ันต่ํา (Minimum Quality) มากข้ึนทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้าเสียหายแก่ประเทศชาติ 
โดยรวม เพราะบัณฑิตท่ีจบการศึกษามีคุณภาพแตกต่างกันมากข้ึน 

๓. แนวโน้มของการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีมากข้ึนจําเป็นต้องมี
ระบบการควบคุมคุณภาพท่ีชัดเจนรองรับ เพ่ือประกันความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาท้ัง ๓ ประเภท คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 
และสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ ท่ีเข้ามาดําเนินการในประเทศไทย ซึ่งการดําเนินการ 
ของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวต้องคํานึงถึงการแข่งขันด้านคุณภาพท้ังภายในประเทศกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

๔. การประกันคณุภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากล 
เพ่ือให้ไทยได้ก้าวเข้าสู่โลกด้านการศึกษา สามารถติดต่อสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายร่วมกับ
นานาชาติได้ 

๕. การประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษา
เกิดความต่ืนตัวในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ ของสถาบันอยู่เสมอ 

๖. แนวโน้มความต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรอบรู้ทันสมัยมีมากข้ึน 
ซ่ึงเป็นผลจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน หากไมม่ี
การประกันคณุภาพการศึกษาแล้วย่อมไม่สามารถผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของ
สังคมได้  

๗. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ใน
สถาบันอย่างต่อเนื่อง และสร้างความแข็งแกร่งให้สถาบันโดยตรงในระยะยาว ซ่ึงส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน 

๘. คุณภาพที่ทัดเทียมกันของแต่ละสถาบัน ส่งผลให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาออกมามี
คุณภาพใกล้เคียงกัน (อย่างน้อยข้ันตํ่า) ทําให้อัตราการเคล่ือนย้ายถ่ายเทบุคลากรหรือปัญหา
สมองไหลคล่ีคลายลง 
 การประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามแนวทางและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของไทย สถาบันอุดมศึกษา
จําเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันข้ึน โดยเน้นประสิทธิผลของกระบวนการดําเนินงานเป็นสําคัญ มีการพัฒนาระบบ
เอกสารควบคู่ไปด้วย เพ่ือเป็นคู่มือการดําเนินงานและเป็นหลักฐานแสดงประสิทธิผลของ
การดําเนินงาน (ประเสริฐ สุทธิสิทธิ์, ๒๕๔๕, หน้า ๑๐๘) 
 



๙ 
 

ขอบขา่ยของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาจะครอบคลุมขอบข่ายการดําเนินงานในเรื่องสําคัญ ๆ 
ดังต่อไปนี้ (จํารัส นองมาก, ๒๕๔๔, หน้า ๒๓) 

๑. การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ เป็นการจัดทํารายละเอียดลักษณะหน่วยงานที่
มีคุณภาพวา่ในแต่ละด้านจะต้องเป็นเช่นไร เพ่ือใหผู้้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้บรรลุลักษณะ
ดังกล่าว มาตรฐานคุณภาพจึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการกอ่สร้างของวิศวกร  โดยปกติ
แล้วหน่วยงานต่าง ๆ จะรว่มกันกําหนดมาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานเป็นความคาดหวงั
ที่จะต้องผลักดันให้บรรลุ ถ้าเป็นสถานศึกษาส่วนใหญ่กรมต้นสังกัดจะกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดไว้ให้ โดยระบุลักษณะคุณภาพในแต่ละเรื่องพร้อมตัวบ่งช้ี
แสดงถึงคุณภาพตามลักษณะดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรที่เกีย่วข้องใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ี 

๒. การควบคุมคณุภาพ เป็นการดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของการบริหาร 
เพ่ือให้แน่ใจว่างานจะมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดการควบคุมคุณภาพ 

๓. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานเพ่ือให้ทราบ
สภาพจริงว่า ดําเนินการไปได้มากน้อยเพียงใด การตรวจสอบคุณภาพจะต้องดําเนินการ
โดยผู้มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีจะตรวจสอบ  การตรวจสอบ
คุณภาพในสถานศึกษา ถ้าเป็นเรื่องภายในสถานศึกษาผู้ตรวจสอบก็จะเป็นบุคคลภายใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด แต่ถ้าเป็นการตรวจสอบจากภายนอก ผู้ตรวจสอบก็
จะเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้สังกัดสถานศึกษาหรือหน่วยงานบังคับบัญชาของสถานศึกษาน้ัน ๆ  

๔. การประเมินคุณภาพ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับผลการตรวจวัดเกณฑ์ 
เป็นความคาดหวัง เช่น ในกรณีของสถานศึกษาส่ิงที่คาดหวังก็คอื เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กําหนดในข้อ ๑ ว่า แต่ละเรื่องถ้าจะให้บรรลุคุณภาพจะต้องเป็นอย่างไร ผลการตรวจวัด 
คือ ความเป็นจริงท่ีได้จากการตรวจสอบในข้อ ๓ 
 
ความจําเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 มีเหตุผลความจําเป็นหลายประการที่ทาํให้สถานศึกษาต้องดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังน้ี (กระทรวงศกึษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, ๒๕๔๓, หน้า ๑) 

๑. กระแสโลกาภิวัตน ์
๑.๑  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  การส่ือสาร 
๑.๒  การแข่งขันกับนานาชาติ 
๑.๓  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย 



๑๐ 
 

 ๒.๑  วิกฤตเศรษฐกิจ 
 ๒.๒  คุณภาพของประชากรต่อการพัฒนาประเทศ 
 ๒.๓  ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ 
 ๒.๔  วิถีทางประชาธิปไตย 

๓. สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 ๓.๑  การจัดการศึกษาของสถานศึกษายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ที่แท้จริงของผู้เรียน สังคม ประเทศชาติ และกระแสโลกาภิวัตน์ 
 ๓.๒  รัฐไม่สามารถสร้างคนให้มีจิตใจท่ีดี ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะดํารงชีวิต

ในสังคม ประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งข้ึน 
๔.  บทบัญญติัด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ 
 ๔.๑  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี 

ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (มาตรา ๔๓) 
 ๔.๒  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคํานึงถึงการมีส่วนรว่มขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน (มาตรา ๔๓) 
 ๔.๓  จัดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้อง

กับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกที่
ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (มาตรา ๘๑) 

๕.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (หมวด ๖) 
 ๕.๑  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก (มาตรา ๔๗) 

 ๕.๒  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศกึษาท่ีต้องดําเนินการอยา่งต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทาํรายงานประจําปีเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา ๔๘) 
 ๕.๓  ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของการศึกษา ให้มีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี และเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานที่เกีย่วข้องและสาธารณชน (มาตรา ๔๙) 



๑๑ 
 

 จากเหตุผลท่ีกล่าว สถานศึกษาจึงต้องดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือท่ีจะ 
พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่เชื่อม่ัน
ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของ
ประเทศโดยตรง 
  
การดําเนินการประกันคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากําหนดไว้ ๖ 
ข้ันตอน ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คือ (กระทรวงศกึษาธิการ, 
กรมสามัญศกึษา, ๒๕๔๓, หน้า ๒๓-๔๐) 

๑. การศึกษาและการเตรียมการ เป็นข้ันตอนแรกท่ีสําคัญมากสําหรับการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันศึกษา เพราะเป็นการสร้างการรับรู้ การ
ตระหนกัและการยอมรับ ตลอดจนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่ทาํให้ครแูละบุคลากรทุกคน
ร่วมมือรว่มใจกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันศึกษา ด้วยยุทธศาสตรก์ารประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๑.๑  การต้ังคณะทํางานศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
สถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องคัดสรรครูหรือบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ 
เสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ สติปัญญาและเวลาท่ีสามารถร่วมกันทํางานได้อย่างมีคุณภาพ 
ต้ังเป็นคณะทํางานที่จะบุกเบิกในเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยบริหารฯ เป็นหัวหน้าคณะทํางาน (คณะทํางานนี้ควรเป็น
ทีมงานเล็ก ๆ ประมาณ ๘-๑๒ คน) บทบาทหน้าที่สําคัญของคณะทํางานชุดน้ี ควรมีดังน้ี 

 ๑.๑.๑ ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงคณะทํางานอาจจะศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากเอกสาร ส่ือต่าง ๆ การไป
ศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนนําแนวทางของหน่วยงาน
อื่นมาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๑.๑.๒ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
คณะทํางานชุดน้ีจะต้องกําหนดรูปแบบ หรือระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ซ่ึงระบบดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา/กรม และกระทรวงฯ และจะต้องสามารถทําให้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาน้ันสามารถปฏิบัติการในสถานศึกษาได้อย่างมีปะสิทธิภาพ 

 ๑.๑.๓ สร้างส่ือ/เอกสาร/คู่มือ และเครื่องมือเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา คณะทํางานชุดนี้จะประสานงานร่วมมอืกับครูหรือบุคลกรของ



๑๒ 
 

  ๑.๒  การให้การศึกษาแกค่รูและบุคลากร ด้านความรู้ความเข้าใจและการ
ยอมรับ ตระหนักในคุณคา่และความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของครูและ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง นับเป็นส่ิงท่ีสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศกึษาต้องวางแผนในการ
ดําเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและโน้มน้าวจูงใจให้ครูและบุคลากร
ยอมรับและผูกพันที่จะร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ 
 ยุทธศาสตร์หรือกลวิธใีนการให้การศึกษาแก่ครูและบุคลากรดังกล่าวควรใช้อย่าง
หลากหลายตามความต้องการความจําเป็นของสถานศึกษา ซึ่งควรจะมีทั้งการประชาสัมพันธ์
ในแบบต่าง ๆ การประชุมชี้แจงและให้ศึกษาด้วยตนเอง การประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม
เพ่ือให้ครูและบุคลากรเรยีนรู้ เจตคติ ตลอดจนความรู้สึกจะร่วมดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงแนวคิดที่จะสร้าง
ความรู้สึกผูกพันและมีเจตคติที่ดีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
นั้น สถานศึกษาควรดําเนนิการสร้างความรู้ ความคิดและความรู้สึก ความผูกพันที่แสดง
หรือเกิดข้ึนจากครูและบุคลากรเอง โดยอาศัยแนวคิดการประกันคุณภพการศกึษา ๕ ด้าน 
คือ การยึดผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง การใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการ การมี
ส่วนร่วม และการรว่มคิดร่วมทํา การกระจายอํานาจทางการศกึษา และการแสดงความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การที่แนวคดิเหล่านี้จะเกิดการปฏิบัติเป็นรูปธรรมในทุกระดับ
และทุกคนอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจะต้องพัฒนาความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรม 
การกระทาํ ซ่ึงถือว่าเป็นการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการทํางาน  เพ่ือคุณภาพของ
ผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสําคัญ 
  ๑.๓  การต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการดําเนนิการประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกจากสถานศึกษาจะมีคณะกรรมสถานศึกษา ซ่ึงเห็นชอบกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และถือเป็นนโยบายท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
ดําเนินการให้ประสบความสําเร็จแล้ว สถานศึกษาควรตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ ในการดําเนินการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  การต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาสามารถดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างทีมงานและการ
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๒. การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้บริหารท่ีจะออกแบบกระบวนการทํางานภายในสถานศึกษา
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญา ความเชื่อ เป้าหมาย วิสัยทัศน์และภารกิจของสถานศึกษา 
ในการดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน กระบวนการบริหารอันดับ
แรกที่สถานศึกษาควรดําเนินการ คือ การวางแผนการประกันคณุภาพการศึกษา ด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะสร้างความม่ันใจและให้เป็นหลักประกันต่อ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุก
คนว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผู้เรียนและการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กําหนด ดังน้ัน การสร้างความม่ันใจ
และความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคนก็คือ การวางแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีองค์ประกอบในการดําเนินการดังน้ี  

 ๒.๑  การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากแนวคิดของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ด้าน การยึดผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง การใช้
สถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และการร่วมคิดร่วมทําการกระจาย
อํานาจทางการศึกษา และการแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เป็นแนวคิดที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบของสถานศึกษาในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพการศึกษาอย่างดีที่สุด 
ดังน้ัน ในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของตนเองได้ ซ่ึงมาตรฐานน้ันจะต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
และมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการ ศักยภาพและ
ความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ในการร่วมมือร่วมใจ กันจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แนวทางในการจัดทํามาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา  
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   ๒.๑.๑  ต้ังคณะทํางานศึกษามาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นต้น 
วิเคราะห์ศักยภาพ ความพร้อมความจําเป็นของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน หรือผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียกับการศกึษา (Stakeholders) และนํามายกรา่งกําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา ซ่ึงคณะทํางานอาจจะ 

   ๒.๑.๑.๑  ปรับ-เพ่ิมกลุ่มมาตรฐาน 
   ๒.๑.๑.๒  ปรับ-เพ่ิมรายการมาตรฐาน 
   ๒.๑.๑.๓  ปรับ-เพ่ิมตัวชี้วัดแต่ละมาตรฐาน และ 
   ๒.๑.๑.๔  กาํหนดเกณฑ์หรือระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน

และแต่ละตัวชี้วัด 
  ๒.๑.๒  จัดประชุมเพ่ือใหทุ้กคนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พิจารณากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้งครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ๒.๑.๓  ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลังจาก
ผ่านความเห็นขอบของทุกคน 

  ๒.๑.๔  เผยแพร่และสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ความผูกพัน ที่ทุก
คนจะต้องร่วมมือร่วมใจกนัในการดําเนินการจัดการศึกษาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีทุกคนร่วมกันกาํหนด  

 ๒.๒  การจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษาและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การประกันคณุภาพการศึกษา การจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษาและการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพราะข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาจะถูก
นํามาใช้ในการตัดสินใจดําเนินการต่าง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ต้ังแต่ระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาจะต้องกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด ซ่ึงจําเป็น 
ที่จะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศมาแสดงคุณภาพหรือความสามารถในปัจจุบันของสถานศึกษา
ว่าอยู่ในระดับใด สูงหรือตํ่ากว่ามาตรฐานเพียงใด ซ่ึงข้อมูลสารสนเทศนี้เรียกว่าข้อมูลพื้นฐาน 
(baseline data) ส่วนในระบบการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาก็
จําเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงผลสําเร็จ หรือความก้าวหน้าในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในรอบหน่ึงปีว่า สถานศึกษามีคุณภาพหรือความสามารถในการ
จัดการศึกษาเพียงใด มีจุดแข็งจุดอ่อนเร่ืองใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาได้ให้ผลสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาและธรรมนูญสถานศึกษา สําหรับระบบ 
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 ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษา
ต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพโดยจัดทําให้เป็น
ระบบถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวได้ตลอดเวลา 

 ๒.๓ การจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา ธรรมนูญสถานศึกษา (school charter) 
ถือว่าเป็นแผนแม่บทในการดําเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเกิดจากการวางแผน 
และพันธะสัญญาที่มีรว่มกันระหว่างคณะการมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาท่ี
กําหนดในการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา ส่ิงที่สถานศึกษาจะต้องตระหนัก คือ วัตถุประสงค์ 
ของการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา ความสําคัญของการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา 
องค์ประกอบของธรรมนูญสถานศึกษา ข้ันตอนการจัดทําธรรมนญูสถานศึกษา และการนํา
ธรรมนูญสถานศึกษาไปใช้ 

  ๒.๓.๑  วัตถุประสงค์ของการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา 
   ๒.๓.๑.๑  เพ่ือใช้เป็นแม่บทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้

เกิดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
   ๒.๓.๑.๒  เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนรว่มและการร่วม

คิดร่วมทําระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒.๓.๒  ความสําคัญของการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา 
   ๒.๓.๒.๑  สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเป็น

ระบบชัดเจน 
   ๒.๓.๒.๒  สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ ความผูกพัน ในการร่วมมือกันจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.๔  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่จะ

ได้มาซ่ึงแผนการดําเนินงานรายปีของสถานศึกษา โดยท่ัวไปแล้วการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีจะเป็นการนําเอายุทธศาสตร์ และกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในธรรมนูญสถานศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษามาดําเนินการวางแผนเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างไรก็ตามในแต่
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. ๑ ต้ังคณะทํางานพิจารณายกร่างกรองแผนงาน/โครงการของ
สถานศึกษา 

 
. ๒ จัดประชุมพิจารณากรองแผนงาน/โครงการและงบประมาณของ

สถานศึกษา 
 

. ๓ ให้ทุกฝ่าย/หมวด/งาน ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการของฝ่าย/หมวด/
งานของตน 

 
. ๔ จัดประชุมชี้แจงและพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปีของของ

สถานศึกษา 
 

. ๕ ปรับปรุงและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีขอสถานศึกษา 
 

. ๖ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

. ๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 
ภาพท่ี ๑  ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
 

 ๒.๕  การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มาตรฐานและ
คุณภาพมักเป็นคําท่ีใช้คู่กนั กรที่สถานศึกษามีมาตรฐานหรือได้รับการรับรองมาตรฐานน้ัน 
แสดงถึงว่า สถานศึกษาน้ันมีคุณภาพ ซ่ึงการที่สถานศึกษาจะมีคุณภาพหรือได้มาตรฐาน 
สถานศึกษาต้องมีกระบวนการในการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐานด้วย ดังน้ัน การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานจึงเป็นกลไกหรือยุทธศาสตร์สู่



๑๗ 
 

 การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา คือ การสร้างหรือกําหนด
แนวปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
ปฏิบัติ โดยท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนด และตระหนักในคณุค่าความสําคัญของการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  ๒.๕.๑  มาตรฐานการปฏบัิติงานของสถานศึกษา เป็นข้อกําหนดหรือแนว
ปฏิบัติของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
นี้จะมีลักษณะเป็นบทบัญญัติการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เป็นวินัย
หรือวัฒนธรรมคุณภาพท่ีทกุคนมีส่วนร่วมกําหนดและรับผิดชอบในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๕.๒  มาตรฐานการปฏบัิติงานของหมวด/งาน เป็นข้อกําหนดหรือแนว
ปฏิบัติที่แสดงวิธีการปฏิบัติงานหรือกระบวนการในการทํางานของมหมวด/งาน โดย
บุคลากรเฉพาะภายในหมวด/งานของตนเท่านั้นที่ร่วมกันกําหนดและปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่กําหนด เพ่ือให้การทํางานของทุกคนภายในหมวด/งาน มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
ได้ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งของหมวด/งาน และสถานศึกษา 
  ๒.๕.๓  มาตรฐานการปฏบัิติงานของบุคลากร เป็นข้อกําหนดหรือแนว
ปฏิบัติที่แสดงวิธีการทํางานหรือกระบวนการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาแต่ละบุคคล 
และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ เช่น การสอน หรือการบริหาร 
ซ่ึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรน้ีจะทําให้บุคลากรทุกคนม่ันใจว่า การปฏิบัติหรือ
การทํางานของตนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ 
ในวิชาชีพ “เป็นมืออาชีพ” สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ของหมวด/งาน ซ่ึงจะส่งผลไปสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓.  การนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้กับสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหาร 
จะต้องมียุทธศาสตร์ในการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อให้การดําเนินการ 
ต่าง ๆ ในสถานศึกษาเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ แนวทางทีส่ถานศึกษา
ควรดําเนินการมีดังต่อไปน้ี   
  ๓.๑  ทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๓.๑.๑  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๓.๑.๒  ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 
   ๓.๑.๓  ธรรมนูญสถานศึกษา 
   ๓.๑.๔  แผนปฏิบัติการประจําปี 



๑๘ 
 

   ๓.๑.๕  มาตรฐานการปฏบัิติงาน 
   เป็นการสร้างความเข้าใจ ความตระหนกั ความรับผิดชอบ และความ
ผูกพันในวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภารกิจของสถานศึกษาท่ีทุกคนมีส่วนร่วมกาํหนด 
ตัดสินใจและพร้อมท่ีจะดําเนินการตามแผนอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษา 
  ๓.๒  พฒันาบุคลากร 
   ๓.๒.๑  ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๓.๒.๒  จิตสํานึก ความรูสึ้กท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๓.๒.๓  การทํางานเป็นทีม 
   ๓.๒.๔  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
   ๓.๒.๕  การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
   ๓.๒.๖  ระบบการทํางานท่ีมีคุณภาพ 
   ๓.๒.๗  ภาวะผู้นําเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
   ๓.๒.๘  การพัฒนาตนเอง 
   เพ่ือการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อ
การประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีความสามารถในการทํางานร่วมกันใน
ระบบปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทุกคนได้รับการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ
ทํางานของตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มีความมั่นใจในความกา้วหน้าและ
ความสําเร็จของสถานศึกษาที่สมารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  
  ๓.๓  จัดส่ิงอํานวยความสะดวก 
   ๓.๓.๑  เอกสาร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
   ๓.๓.๒  นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๓.๓.๓  แหล่ง/ศูนย์บริการทางวิชาการ 
   ๓.๓.๔  ระบบข้อมูล สารสนเทศ 
   ๓.๓.๕  อาคารสถานท่ี ห้องประชุม 
   ๓.๓.๖  บรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
   ๓.๓.๗  งบประมาณ 
   เป็นการสนับสนุนของสถานศึกษาท่ีจะให้บุคลากรทุกคนทํางานอย่างมีความสุข 
ทั้งนี้ ปัจเจกบุคคลและทีมงาน หรือหมวด/งาน สถานศึกษาควรสํารวจความต้องการจําเป็น 
และระดมสรรพกําลังใจในการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ระบบการะประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   



๑๙ 
 

 ๓.๔  การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๓.๔.๑  กาํหนดนโยบาย 
   ๓.๔.๒  กาํหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
   ๓.๔.๓  กาํหนดระบบ/มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน เช่น การประชุม 
รายงาน 
   ๓.๔.๔  กาํหนดระบบตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   ๓.๔.๕  กาํหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
   เป็นการกําหนดและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การปฏิบัติตามแผน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงมุ่งเน้นกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การปฏิบัติตามวัฒนธรรมคุณภาพตามระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษา เพ่ือคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา 
  ๓.๕  การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
   ๓.๕.๑  สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนกัในการนเิทศ กาํกับ 
ติดตาม และประเมินผลของสถานศึกษา 
   ๓.๕.๒  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผน และดําเนินการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
   ๓.๕.๓  การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลทั้งระดับรายบุคคล   
รายกลุ่ม/ทีมงาน หรือฝ่าย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๓.๕.๔  การให้ข้อมูลป้อนกลับ การสรา้งขวัญกําลังใจ และการปรับปรงุ/
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของ
บุคลากรและทีมงานทุกคน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนางานให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทุกคนได้เรียนรู้ ได้พัฒนา และมีความสุข ความพึงพอใจในการทํางาน 
และสามารถดําเนินการตามบทบาทหน้าที่และภารกจิตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาได้สําเร็จ 
 ๔.  การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีองค์ประกอบ ๓ ระบบ คือ (๑) ระบบการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา (๒) ระบบการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
(๓) ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพของสถานศึกษา  ในระบบการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา สถานศึกษาควรดําเนินการตามข้ันตอน ต้ังแต่การศึกษาและการเตรยีมการ การ
วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ 
โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาไปสู่มาตรฐาน



๒๐ 
 

  ๔.๑  การตรวจสอบ และทบทวนคณุภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา 
  ๔.๒  การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔.๓  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมของประเทศ โดยกระทรวงฯ  
 ตามระบบการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (internal 
audit) นี้ ถือว่าเป็นกระบวนการการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดย
บุคลากรของสถานศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศมาปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
หรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และธรรมนูญสถานศึกษา 

๕. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา การพัฒนาและการปรับปรุง
คุณภาพของสถานศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพที่สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองไม่มีที่ส้ินสุด การพัฒนา 
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะมี ๒ ระดับ คือ  
  ๕.๑  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นการนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาพิจารณาวางแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมุ่งเน้นให้
แผนปฏิบัติการประจําปีเป็นยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จตามธรรมนูญสถานศึกษาโดยมีเป้าหมาย 
จุดเน้นท่ีสําคัญ คือ คุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่กําหนดไว้ 
  ดังน้ัน กระบวนการพัฒนาและการปรบัปรุงคุณภาพของสถานศึกษาจะถูก
กําหนดลงในแผนปฏิบัติการประจําปี ซ่ึงเกิดจากการนําข้อมูล สารสนเทศหรือผลจากการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐานแต่ละตัวชี้วัดซึ่งยังไม่ได้มาตรฐาน 
ตามที่กําหนด จําเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสถานศึกษา สามารถนําข้อมูล
สารสนเทศเหล่านี้มาวิเคราะห์ตัดสินใจ วางแผนกําหนดเป็นยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จใน
แผนปฏิบัติการประจําปี ดังน้ัน ยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จจึงข้ึนอยู่กับวิสัยทัศน์ ความต้องการ 
ความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพหรือความสามารถ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็นผู้นํากําหนดทิศทาง เป้าหมายของสถานศึกษาและ



๒๑ 
 

  ๕.๒  การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงข้ึน 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาน้ีควรจะเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทุกฝ่ายหลังจากท่ีสถานศึกษาได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษาหรือองค์กร 
ประเมนิภายนอก หรอืสถานศึกษาม่ันใจว่าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแล้ว โดยมีข้อมูลสารสนเทศและหลักฐานต่าง ๆ ที่ชี้หรือ
แสดงว่าสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 
  ดังน้ัน สถานศึกษาจึงสามารถพัฒนามาตรฐานของตนเองให้มีคุณภาพสูงข้ึนได้ 
ข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบ และทบทวนคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละปี 
เมื่อเทียบเคียงกับข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะช้ี
หรือแสดงหลักฐานร่องรอยของความสําเรจ็และความก้าวหนา้ของสถานศกึษาอย่างชัดเจน
ว่าสามารถพฒันาคุณภาพในแต่ละมาตรฐานประสบผลสําเรจ็อย่างไร และข้อมูลสารสนเทศ 
เหล่านี้ยังแสดงให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน ให้สถานศึกษานํามาพัฒนาปรับปรุงตนเอง และท่ี
สําคัญคือ ข้อมูลสารสนเทศเหล่าน้ีจะต้องนํามาใช้ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีต้องการจะพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงข้ึน
กว่ามาตรฐานการศึกษาเดิม 
  จะเห็นได้ว่า การประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการพัฒนา
คุณภาพที่ไม่มีที่ส้ินสุด เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเนื่อง
ตลอดไป ซ่ึงสถานศึกษาสามารถนําแนวคิดของเดมิ่งเกี่ยวกับวงจนคุณภาพ PDCA มา
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องหมดรอบแล้วเริ่มต้นใหม่ไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่ส้ินสุด กล่าวคือ P  คือ 
การวางแผน (Plan) D คือ การปฏิบัติ (Do) C คือ การตรวจสอบ/ประเมิน (Check)  และ 
A คือ การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action) สถานศึกษาสามารถดําเนินการได้ทั้งส่วนท่ีดี
เป็นจุดแข็งให้ดียิ่งข้ึนตลอดไป และส่วนท่ียังต้องปรับปรุงก็ทําให้ดีข้ึนจนได้มาตรฐาน และ
ยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึนตลอดไป หัวใจสําคัญของวงจน PDCA  คือ ต้องทําให้ครบวงจร 
และทําอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดไปไม่มีที่ส้ินสุด 

๖.  การเตรยีมรบัการประเมินจากองค์กรภายนอก การดําเนินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีผ่านมา คือ ระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา และระบบ
การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถือว่าเป็นระบบการประกันคณุภาพภายใน ส่วนระบบการประกัน



๒๒ 
 

  การเตรยีมรบัการประเมินจากองค์กรภายนอก เป็นการเตรยีมความพร้อม
และความมั่นใจของสถานศึกษาท่ีจะรับการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพการศึกษา 
  การประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จะเกิดข้ึนใน ๒ 
กรณี คือ 
  ๖.๑  สถานศกึษามีความพร้อมท่ีจะรับการประเมิน เพราะสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด แล้วขอให้สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา หรือองค์กรประเมินภายนอกมาประเมินคุณภาพ
ของสถานศึกษา เพ่ือให้การรับรองมาตรฐานหรือประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  ๖.๒  สถานศกึษาได้ผ่านการประเมินคณุภาพของสถานศึกษาจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรอืองค์กรประเมินภายนอกครบห้าปีแล้ว 
ถึงกําหนดเวลาที่จะต้องประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกในครั้งต่อไปนี้  
   ๖.๒.๑  การประสานกับองค์กรการประเมินภายนอก ในการประเมินเพ่ือ
รับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากองค์กรประเมินภายนอก ส่ิงท่ีสถานศึกษา
ควรดําเนินการอันอับแรก คือ การประสานงานกับองค์กรประเมนิภายนอกเกีย่วกับระบบ
หรือข้ันตอนการประเมิน วิธีการประเมิน ระยะเวลาการประเมิน และการเตรยีมการของ
สถานศึกษา เป็นต้น แม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดให้สถานศึกษา
จัดเตรียม เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนเตรียมบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา แต่การประสานงานให้รู้ข้ันตอน
หรือรายละเอียดที่ชัดเจนจะทําให้การประเมินเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงก็จะเป็นผลดีของสถานศึกษาในการเตรียมการด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์  
  ๖.๒.๒  การสร้างความเข้าใจให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การสร้างความ
เข้าใจให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงการท่ีสถานศึกษากําลังพร้อมรับการ
ประเมินจากภายนอก เป็นการกระตุ้นจูงใจให้ทุกคนมีความพรอ้มและกระตือรือร้นที่จะ
ได้รับการประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงการสร้างความ
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  ๖.๒.๓  การเตรียมการด้านบุคลากร การเตรียมการด้านบุคลากรเป็นการ
เตรียมความพร้อมในด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโดยตรง เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ส่ิงสําคัญที่สถานศึกษาควรดําเนินการคือ ความชัดเจนใน
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรเหล่านั้น ตลอดจนความสามารถในการแสดงข้อมูล/สารสนเทศ 
หรือเอกสารและการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานศึกษาควรจะต้องวางแผนและดําเนินการ 
ตามระบบข้ันตอนของการประเมินทีคณะกรรมการประเมินภายนอกได้แจ้ง หรือประสานงาน 
เป็นข้อตกลงกันไว ้
  การวางแผนเพื่อรับการประเมินจากองค์กรภายนอก และทดลองดําเนินการ
ตามแผนท่ีวางไว้ก่อนท่ีมีการประเมินจริงจากคณะกรรมการประเมินภายนอก เป็นส่ิงท่ีจะ
สร้างความมัน่ใจให้กับบุคลากรท่ีเกีย่วข้องกับการประเมนิ และยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่
ให้กับครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่พร้อมจะรับการประเมินจากภายนอก 
  ๖.๒.๔  การเตรียมการด้านเอกสาร รายงาน ส่ือ อุปกรณ์ การเตรียมการด้าน
เอกสาร รายงาน ส่ือ อุปกรณ์ของสถานศึกษานับเป็นการเตรียมการที่สําคญัที่สุด เพราะ
เอกสาร รายงาน ส่ือ อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเป็นหลักฐานร่องรอยท่ีให้ข้อมูลสารสนเทศ หรือ
ผลลัพธ์สําคัญในการแสดงความก้าวหน้าหรือผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ซ่ึงผลงานดังกล่าวควรจะชี้หรือแสดงให้เห็นคุณภาพของผู้เรียน กระบวน 
การทํางานทัง้การบริหารจัดการ การจัดการเรยีนการสอน ที่แสดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีดี 
ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มศกัยภาพ ผู้เรยีนมีความพึงพอใจ ผู้ปกครอง ชุมชนและ 
สังคมยอมรับ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและธรรมนูญสถานศึกษา 
  เอกสาร รายงาน ส่ือ อุปกรณ์ที่สถานศึกษาควรจัดเตรียมให้พรอ้มเพ่ือรับการ
ประเมินจากภายนอกน้ัน จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการประเมนิภายนอกได้ประสานไว้ 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   ๖.๒.๔.๑  เอกสาร รายงาน และรายงานผลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ธรรมนญูสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี รายงานผลการเรียน 
รายงานความก้าวหน้าต่าง ๆ รายงานการประชุม รายงานประเมินโครงการที่สําคัญ ๆ 
ตลอดจนเอกสารคู่มือท่ีเกีย่วข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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   ๖.๒.๔.๒  รายงานผลการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา หรือรายงานประจําปีของสถานศึกษาในแต่ละปี และควรมีหลักฐาน ร่องรอย
ของการรายงานหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง และสาธารณชน ตลอดจนนําผล
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาและดําเนินการ
การจัดการศกึษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   ๖.๒.๔.๓  ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีแสดงความสามารถ
หรือคุณภาพของสถานศึกษา ตลอดจนผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร 
ผู้เกี่ยวข้องและชุมชน 
   ๖.๒.๔.๔  เอกสารเก่ียวกบัการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
   ๖.๒.๔.๕  รายงาน/หลักฐานการดําเนนิงานให้เป็นไปตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เช่น มาตรฐานการปฏบัิติงานของสถานศึกษา
ของฝ่าย/หมวด/งาน และบุคคล เป็นต้น 
   ๖.๒.๔.๖  รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา ตลอดจนบันทึกผลการ
ปรับปรุง/พัฒนาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 จากการได้ศกึษาทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการประกันคณุภาพการศึกษา 
ทําให้สรุปได้ว่า การประกนัคุณภาพการศึกษามีกระบวนการดําเนนิการดังนี้ คอื การวางแผน 
การปฏิบัติ การตรวจสอบ/ประเมิน และการพัฒนา/ปรับปรุง ซ่ึงจะเห็นได้ว่า กระบวนการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่วนสําคัญประการ
หน่ึง คือ เจตคติของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมต่ีอการประกันคณุภาพการศึกษา 
 
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคณุภาพการศึกษาของไทยนับเป็นนวัตกรรมการศึกษา เพราะเป็นเรื่อง
ใหม่ที่มีการจัดทําข้ึนเพ่ือให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพ (อาภรณ ์ครองกิจการ ๒๕๔๗, หน้า ๑๒) ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้าน 
การประกันคณุภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวัง นักการศึกษาจึงจําเป็นต้องเข้าใจ 
ถึงจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา (ทองอินทร์ วงศ์โสธร, ๒๕๔๑, หน้า๒) 
ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายตลอดจนข้อดี ข้อเสียของการประกันคุณภาพ ดังน้ี 
 จุดมุ่งหมายสําคัญของการประกันคุณภาพ คือ 

๑. ช่วยสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการศึกษา 
๒. สร้างความมัน่ใจให้แก่สังคม ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเกี่ยวกบั

มาตรฐานการศึกษา 



๒๕ 
 

๓. ช่วยให้หน่วยงานจัดสรรงบประมาณทําหน้าท่ีได้เต็มความรับผิดชอบ 
๔. ให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล 

หน่วยจัดสรรงบประมาณ และสถาบันอุดมศึกษา 
๕. ให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกบัวัตถุประสงค์และความหมายของ

โปรแกรมการศึกษา 
๖. ก่อให้เกิดมาตรการความรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่จัดสรรจากกระเป๋าของ

ประชาชนหรือบุคคลท่ีให้ทรัพยากรแกส่ถาบันอุดมศึกษา 
 ส่วนข้อดีของการประกันคณุภาพการศึกษา ได้แก่ การเพิ่มคุณภาพการศึกษา เพ่ิม
ความสําคญัของการเรียนการสอน หลักสูตร และรายวิชามคีวามชดัเจน อาจารย์มีส่วนรว่ม 
นักศึกษามีส่วนร่วมและได้ทรัพยากรเพ่ิม สําหรับข้อเสีย ได้แก่ การมีค่าใช้จ่ายมาก ใช้บุคลากร
มาก ใช้เวลามาก ใช้เอกสารมากและยากท่ีจะทําให้เป็นระบบอันหนึ่งอันเดียว 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้ตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้คณะและคณะเลือกระบบประกันคุณภาพฯ ของตนเอง
หรือการพัฒนาระบบของตนเองท่ีสามารถตรวจสอบได้และใน วันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ศาสตราจารย์ประจํา รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีได้แถลงนโยบายประกันคุณภาพไว้ดังนี้ 
“รามคําแหงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพและการบริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มี
คุณภาพเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ” การประกาศนโยบายดังกล่าวน้ีได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลกรท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยและได้ทําการพัฒนา 
ปรับปรุงหน่วยงานของตนเองได้รับการรับรองประกาศคุณภาพอย่างเป็นทางการ (ISO ๙๐๐๒) 
จากผู้ตรวจสอบภายนอกรวม ๓ หน่วยงาน คือ สํานักหอสมุดกลางศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สถาบันคอมพิวเตอร์ และสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
ในขณะเดียวกันคณะวิชาต่างๆ ก็ได้ดําเนินการประกันคุณภาพด้วยระบบ QA โดยอ้างอิง
องค์ประกอบท้ัง ๙ ของทบวงมหาวิยาลัยเพื่อสอดคล้องกับดัชนีของผู้ตรวจสอบภายนอก 
(สมศ.)เพ่ือให้การดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการ
ดําเนินการและพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง และจัดการดําเนินงานเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นที่
ยอมรับโดยมีเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และสอดคล้องกับการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ ท่ีระบุให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น และมีการตรวจสอบ



๒๖ 
 

๑. คณะ/สํานัก ที่เน้นงานด้านการบริการให้แก่นักศึกษาจะใช้ระบบ ISO ๙๐๐๑:
๒๐๐๐ 

๒. คณะ/สํานัก/สาขาวิทยบรกิารอ่ืน ๆ ใช้ระบบที่พัฒนาข้ึนโดยอิงองค์ประกอบ
ทั้ง ๙ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 



๒๗ 
 

๓. โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยรามคําแหง (มัธยมศกึษาและประถมศึกษา) ใช้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอิงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี สมศ. 
กําหนด 
 คณะ/สํานัก ที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๐ 
จะปฏิบัติตามหลักการบรหิารคุณภาพ ๘ ประการของระบบ ISO ซ่ึงได้แก่ (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ๒๕๕๐, หน้า ๒๒-๒๓) 
 หลักการท่ี ๑ : องค์กรที่ให้ความสําคญัแก่ลูกค้า (Customer Focused 
Organization)  
 หลักการท่ี ๒ : ความเป็นผู้นํา (Leadership) 
 หลักการท่ี ๓ : การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People) 
 หลักการท่ี ๔ : การบริหารเชิงกระบวนการ ( Process Approach) 
 หลักการท่ี ๕ : การบริหารเป็นระบบ (System Approach to Management) 
 หลักการท่ี ๖ : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) 
 หลักการท่ี ๗ : การตัดสินใจจากข้อมูลที่เป็นจริง (Factual Approach to Decision) 
 หลักการท่ี ๘ : ความสัมพันธ์กับผู้ชายเพ่ือประโยชน์ร่วม (Mutually Beneficial 
Supplier Relationship) 
 ส่วนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (มัธยมศกึษาและประถมศึกษา) ใช้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอิงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี สมศ.
กําหนด (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙, หน้า ๒๗) 
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยงัได้กําหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมคณุภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีคุณภาพ เพ่ือให้คณะ สถาบัน สํานัก 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงนําไปใช้ปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมหรือเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความชัดเจนยิง่ข้ึน 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 ดวงฤทัย กงเวียน (๒๕๔๖) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรูก้ับ
เจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของครูระดับประถมศึกษา  กลุ่มกรุงธนเหนือ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 

๑. ความรู้กับเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

๒.  ครูมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก 



๒๘ 
 

๓. ครูที่มีอายุ ประสบการณส์อนต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

๔. ครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา  
มากกว่าครูทีส่อนในโรงเรยีนขนาดกลางและเล็ก อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

๕. ครูที่สอนกลุ่มวิชาภาษาไทยมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
สูงกว่ากลุ่มวชิาการงานพ้ืนฐานอาชีพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ 

๖. ครูที่มีอายุ ประสบการณส์อน ขนาดโรงเรียนที่สอน และกลุ่มวิชาท่ีสอน
ต่างกัน มีเจตคติ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๕ 

 จีรนันทร์ จันทร์สว่าง (๒๕๔๗) ศึกษาเรือ่ง ทัศนคติของครูปฐมวัยต่อการประกนั
คุณภาในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 

๑. ทัศนคติของครูปฐมวัยต่อการประกันคุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและด้านการรับรู้ ด้านความรู้สึก และด้านการปฏบัิติ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

๒. เปรียบเทียบทัศนคติครูปฐมวัยต่อการประกันคุณภาพในโรงเรยีน สังกัด 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดโรงเรียน การเปิดรับส่ือข่าวสารและลักษณะ
ประสบการณ์ พบว่า 
  ๒.๑  ทัศนคติครูปฐมวัยต่อการประกันคุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ในภาพรวม
และแต่ละด้าน ในด้านการปฏิบัติ  
  ๒.๒  ทัศนคติครูปฐมวัยต่อการประกันคุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จําแนกการเปิดรับส่ือข่าวสารด้านการอ่านบทความ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ในภาพรวมและรายด้าน ในด้านการรับรู้ ด้านความรู้สึก และด้าน
การปฏิบัติ ส่วนการเปิดรับส่ือข่าวสาร ด้านการฟังข่าวสารไม่แตกต่างกัน ในภาพรวมแต่ละด้าน
การปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
  ๒.๓  ทศันคติครูปฐมวัยต่อการประกันคุณภาพในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จําแนกลักษณะของประสบการณ์ด้านการอบรมมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ในภาพรวมและรายด้าน ในด้านการปฏิบัติ ส่วนลักษณะ
ของประสบการณ์ ด้านการเป็นวิทยากร และด้านการทํางานแบบมีส่วนร่วม ในภาพรวม
และรายด้าน ในด้านการรบัรู้ ด้านความรู้สึกและด้านการปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน  
 หน่ึงฤทัย จิรประเสริฐ (๒๕๔๙) ศึกษาเรื่อง ความคดิเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนระดับการศกึษาข้ึนพื้นฐาน อําเภอเมอืงเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า 
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๑.  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการประเมินคุณภาพภายนอก โดยภาพรวมและ
รายด้านอยูใ่นระดับมาก 

๒.  บุคลากรที่มีตําแหน่งและดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

๓. บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และเม่ือพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการก่อนการประเมินคุณภาพภายนอกและด้านกระบวนการ
หลังการประเมินคุณภาพภายนอกแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วน
ด้านกระบวนการระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอก แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ 

๔. บุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนท่ีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประเมิน
คุณภาพ 

ภายนอกโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านกระบวนการกอ่นการประเมินคุณภาพภายนอกและด้านกระบวนการหลังการ
ประเมินคุณภาพภายนอก แตกต่างกันอย่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้านกระบวนการ
ระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

๕. บุคลากรมีความคิดเห็นด้านกระบวนการก่อนการประเมินคุณภาพภายนอก 
ควรมีการจัดประชุม สัมมนา ควรแจ้งโรงเรียนถึงการเตรียมเอกสาร รายละเอียด ข้ันตอน
การประเมิน เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ด้านกระบวนการระหว่างการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเห็นว่า ควรประเมินตามสภาพจริง ไม่ควรเน้นเอกสารมากเกินไป 
ควรคํานึงถึงความแตกต่างของโรงเรียน และด้านกระบวนการหลังการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเห็นว่า ได้รับเอกสารการประเมินช้ามาก ข้อเสนอแนะควรให้โรงเรียนนําไป
ปฏิบัติได้จริง 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเห็นว่าบุคลากรมีเจตคติ
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในเชิงบวกและการประกันคุณภาพการศึกษาน้ันมีความสําคัญ
ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ดังน้ันการที่จะดําเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพก็ข้ึนอยูก่ับเจตคติของบุคลากรที่มีต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเช่นกัน 
 สุวลักษณ์ เรอืงวิเศษ (๒๕๔๕) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครูสังคมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั
พบว่า 

๑. ครูสังคมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ค่อนข้างดี โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
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๒. การเปรียบเทียบความรู ้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของครู
สังคมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม ที่จําแนกตามเพศ อายุ
ราชการ ขนาดของโรงเรียน พบว่ามีความรู้ความเข้าใจไม่แตกต่างกัน 

วิลาวัลย์ ศรแีผ้ว (๒๕๔๖) ได้วิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนนิการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  

๑. สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและเป็นรายด้านท้ัง ๓ ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านปัจจัย 
และด้านกระบวนการ มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก  

๒. ปัญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานของ
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โดยรวมและเป็นรายทั้ง ๓ ด้าน ด้านผู้เรียน ด้านปัจจัย 
และด้านกระบวนการ มีปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย 

๓. การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
มาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จาํแนกตามวฒุิการศกึษาและ
ประสบการณ์ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรยีน พบว่าแตกต่างกัน  

สิริรัตน์ มาพบสุข (๒๕๔๒) ศึกษาความคดิเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ที่มีต่อ
สภาพการปฏิบัติงานในการบริหารการศึกษาตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๐ 
คณะศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารและอาจารย์มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ปฏิบัติงานในการบริหารการศึกษาตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๐ อยู่ในระดับ
มาก ส่วนผู้บริหารและอาจารย์ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานในการบริหารการศึกษาตามระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO ๙๐๐๐ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนผู้บริหารและอาจารย์ที่มี
ตําแหน่งปัจจุบันมีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานในการบริหารการศึกษาตามระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๐ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นนวัตกรรมการศึกษาท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพของคนเป็นสําคัญ 
ซ่ึงการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพจะประสบผลสําเร็จ มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ คือ 
ความรูว้ามเข้าใจของบุคลากร การมีส่วนร่วม และความพร้อมในการดําเนินงาน ดังน้ัน 
ผู้วิจัยซ่ึงเป็นบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง จึงมีความ
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บทที่ ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
   
 การศึกษาวิจยัการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ครั้งน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
research)  ผู้วิจัยได้กาํหนดแนวทางในการดําเนินการศึกษาวิจยั โดยมุ่งศกึษาวจิัยเก่ียวกับ 
สภาพการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และด้านการตรวจสอบและการประเมนิคุณภาพภายใน  ซ่ึงเป็นการศึกษาเชงิสํารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกบัการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีสร้างข้ึนมาโดยใช้ลักษณะมาตรวัดที่เรียกว่า Likert Scale  
ด้วยการวัดตัวแปรต่าง ๆ โดยให้กลุ่มตัวอย่างทําการประเมินระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย และนํามาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences)  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
รามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จํานวน ๒๔  คน ประกอบด้วย 
อาจารย์/ผู้บรหิาร จํานวน ๒ คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๗ คน และลูกจ้างชั่วคราว
รายปี จํานวน ๑๕  คน   
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ
สถานภาพส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซ่ึงประกอบด้วย  

๑. สถานภาพส่วนบุคคล 
 ๑.๑  วุฒกิารศึกษา 
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 ๑.๒  ประสบการณ์การทํางาน 
 ๑.๓  สถานภาพในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

  ๒. สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   ๒.๑  ได้รับความรว่มมือจากผู้ร่วมงานในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   ๒.๒  ได้รับการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   ๒.๓  ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษา
จากฝ่ายประกันคุณภาพ สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  คือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ซ่ึงประกอบด้วย 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนรว่มของบุคลากร และด้านการตรวจสอบและการ
ปะเมินคุณภาพภายใน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้จัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย  
 ตอนท่ี ๑ เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน  ๒ ข้อ ประกอบด้วย  
 สถานภาพส่วนบุคคล จําแนกตาม วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การทํางาน และ  
สถานภาพในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน   
 ตอนท่ี ๒ เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  จํานวน  ๔๒ ข้อ 
ประกอบด้วยข้อคําถามด้านการบริหารจัดการ  ด้านการมีส่วนรว่มของบุคลากร และด้าน
การตรวจสอบและการปะเมินคุณภาพภายใน 

ตอนท่ี ๓ เป็นข้อคําถามปลายเปิด สําหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ 
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จํานวน ๔ ข้อ 

 



๓๔ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเป็นการกําหนดระดับคะแนนเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
นําไปใช้ประเมินข้อคําถามในแต่ละข้อว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับใด (ตอนท่ี ๒) จํานวน 
๔๒ ข้อ ซ่ึงเป็นข้อถามถามแบบ Rating scale โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น ๕ ระดับ 
ในแต่ละช่วงมีความห่างของคะแนนเท่า ๆ กัน คือ ๑ คะแนน ดังน้ี  

มากท่ีสุด เท่ากับ  ๕ คะแนน 
มาก  เท่ากับ  ๔ คะแนน 
ปานกลาง เทา่กับ  ๓ คะแนน 
น้อย  เท่ากับ  ๒ คะแนน 
น้อยท่ีสุด เท่ากับ  ๑ คะแนน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปพิจารณาความถูกต้องของเน้ือหาแล้วนํามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนําไปทดลองใช้ (Pre-Test)กับบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability)  ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือม่ันโดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (alpha coefficient) ของคอนบัค (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ ๒๕๓๘, 
หน้า ๑๓๒-๑๓๓) ได้ค่าแอลฟ่าเท่ากับ .๘๙  
  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 
 หลังจากสร้างและทดสอบเครื่องมือแล้ว ได้นําไปแจกให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จํานวน ๒๔ ชุด ได้กลับคืนมา ๒๔ ชุด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปประมวลผลและ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยการ
หาค่า ความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้บรรยายสถานภาพส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง และหาค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการนําระบบบริหารคุณภาพมาใช้
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง กรณีตัวแปร ๒ กลุ่ม ใช้ค่าที (t-test) และตัวแปรมากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe) 



๓๕ 
 

 เกณฑ์ในการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือแปลความหมายในการวัดระดับความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ได้กําหนดช่วงคะแนน ดังน้ี  
 ค่าเฉล่ีย  ๔.๕๐ - ๕.๐๐    หมายถึง  บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย  ๓.๕๐ - ๔.๔๙    หมายถึง  บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

 ค่าเฉล่ีย  ๒.๕๐ - ๓.๔๙     หมายถึง  บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย  ๑.๕๐ - ๒.๔๙    หมายถึง  บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉล่ีย  ๑.๐๐ - ๑.๔๙     หมายถึง   บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 



 
 

บทที่ ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาวิจยัความคิดเหน็ของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ผู้ศึกษาวิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางและแปลความหมายตามลําดับ ดังนี้  

 ตอนท่ี ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

 ตอนท่ี ๓ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกีย่วกับการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน  

 ตอนท่ี ๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ



๓๗ 
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางท่ี ๑ – ๒ 

ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

สถานภาพสว่นบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
วุฒิการศึกษา   
     น้อยกว่าปริญญาตร ี ๖ ๒๕.๐ 
     ปริญญาตรี ๙ ๓๗.๕ 
     สูงกว่าปริญญาตร ี ๙ ๓๗.๕ 

รวม ๒๔ ๑๐๐.๐ 
ประสบการณ์การทํางาน 
     น้อยกว่า ๕ ปี 

 
๖ 

 
๒๕.๐ 

     ๕ – ๑๐ ปี ๑๔ ๕๘.๓ 
     มากกว่า ๑๐ ปี  ๔ ๑๖.๗ 

รวม ๒๔ ๑๐๐.๐ 
สถานภาพการปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัย   
     อาจารย/์ผู้บริหาร ๒ ๘.๓ 
     พนักงาน ๗ ๒๙.๒ 
     ลูกจ้าง ๑๕ ๖๒.๕ 

รวม ๒๔ ๑๐๐.๐ 
 

 จากตารางท่ี ๑ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง มีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี จํานวน ๙ คน และสูงกว่าปริญญาตรี
จํานวน ๙ คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ วุฒกิารศึกษาตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีจํานวน ๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ มีประสบการการทํางานส่วนใหญ่อยู่ในชว่ง ๕-๑๐ ปี จํานวน ๑๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓  น้อยกว่า ๕ ปี จาํนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ มากว่า ๑๐ ปี 
จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗  ส่วนสถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่



๓๘ 
 

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  

สภาพแวดล้อมการทํางาน จํานวน (คน) ร้อยละ 
ได้รบัความรว่มมือจากผู้ร่วมงานในเรื่อง
การประกันคณุภาพการศกึษา 

  

     สม่ําเสมอ ๑๖ ๖๖.๗ 
     บางครั้ง ๘ ๓๓.๓ 
     น้อย ๐ ๐ 
     ไม่เคย ๐ ๐ 

รวม ๒๔ ๑๐๐.๐ 
ได้รับการฝึกอบรมการประกันคุณภาพจาก
มหาวิทยาลัย 
     เคย 

 
 

๑๔ 

 
 

๕๘.๓ 
     ไม่เคย ๑๐ ๔๑.๗ 

รวม ๒๔ ๑๐๐.๐ 
ได้รบัการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากฝ่าย
ประกันคุณภาพฯ สาขาวทิยบริการฯ 
จังหวัดตรัง 

  

     เคย ๒๓ ๙๕.๘ 
     ไม่เคย พนักงาน ๑ ๔.๒ 

รวม ๒๔ ๑๐๐.๐ 
 

 จากตารางท่ี ๒  พบว่า บุคลากรมหาวทิยาลัยรามคาํแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดตรัง ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาจํานวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗  เคยได้รับการอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย จาํนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓  และส่วนใหญเ่คยได้รบั



๓๙ 
 

ตอนที่ ๒  ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัตรัง ได้ผล
วิเคราะห์ดังตารางท่ี ๓ – ๖ 

ตารางที่ ๓  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลัยรามคาํแหง สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดตรัง ในภาพรวมและรายด้าน ดังน้ี  

สภาพการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ x  S.D. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
ระดับ 

๑. ด้านการบริหารจัดการ ๓.๙๐ .๓๗๘ มาก 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร   ๔.๐๖ .๔๘๙ มาก 
๓. ด้านการตรวจสอบและประเมิน ๓.๙๙ .๔๘๑ มาก 
    คุณภาพภายใน  

รวม ๓.๙๔ .๓๗๒ มาก 
 

จากตาตางที่ ๓ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการ 
ศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๔) ซ่ึงเม่ือพิจารณาแต่ละด้านก็พบว่าบุคลากรมคีวาม

คิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง ๓ ด้าน โดยด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีค่าเฉลี่ย  ( = ๔.๐๖) 

รองลงมาคือ ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมีค่าเฉล่ีย ( = ๓.๙๙) และ 

ด้านการบริหารจัดการมีคา่เฉล่ีย (  = ๓.๙๐)   

x

x

x

x



๔๐ 
 

ตารางที่ ๔  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลัยรามคาํแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวดัตรัง ด้านการบริหารจัดการ 

 x  S.D. การบริหารจัดการ ระดับ 
๑. กําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ นโยบายและ

แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

๔.๕๔ .๕๐๙ มากท่ีสุด 

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๔.๖๓ .๔๙๕ มากท่ีสุด 

๓. มีการกําหนดโครงสร้างระบบการบริหารท่ีชัดเจน ๔.๒๙ .๗๕๑ มาก 
๔. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน ๔.๐๐ .๕๑๑ มาก 
๕. มีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพเป็นไปโดยมี

เกณฑว์ิธ ีและการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
๔.๐๘ .๕๘๔ มาก 

๖. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ๓.๖๒ .๖๔๗ มาก 
๗. ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการดําเนินงาน ๓.๖๒ .๕๗๖ มาก 
๘. จัดทําแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ๔.๐๘ .๕๐๔ มาก 
๙.  ปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานครบทุกองค์ประกอบ ๓.๘๗ .๔๔๘ มาก 
๑๐. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของบุคลากรด้านต่าง ๆ ๓.๗๕ .๗๙๔ มาก 
๑๑. จัดทําฐานข้อมลูเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร 
๓.๗๕ .๕๓๒ มาก 

๑๒. มีการติดตามและประเมินแผนการดําเนินงานทุกแผน ๓.๘๗ .๖๑๒ มาก 
๑๓. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพ 
๔.๐๐ .๖๕๙ มาก 

๑๔. เชิญผู้เช่ียวชาญท้ังภายในและภายนอกมาให้ความรู้แก่
บุคลากร 

๓.๑๓ .๗๙๗ ปานกลาง 

๑๕ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๓.๕๘ .๖๕๔ มาก 

๑๖. บริการข้อมูลขา่วสารให้คําแนะนําและปรึกษาหารือ ๓.๗๙ .๕๘๘ มาก 
๑๗. จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนกิจกรรมอย่างเหมาะสม

และเพียงพอ 
๓.๔๖ .๕๘๘ ปานกลาง 

๑๘. จัดบรรยากาศ สถานที่ที่เอ้ือต่อการดําเนินงาน ๔.๑๒ .๖๑๒ มาก 



๔๑ 
 

 

 การบริหารจัดการ x  S.D. ระดับ 
๑๙. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและ

เพียงพอ 
๔.๐๐ .๕๙๐ มาก 

๒๐. มีการประเมินผลการดําเนินงาน ๔.๒๑ .๕๐๙ มาก 
๒๑. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน ๓.๗๙ .๖๕๘ มาก 
๒๒. มีแผนการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 

บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสอนและการสืบค้นข้อมลูที่เพียงพอ 

๔.๐๐ .๖๕๙ มาก 

๒๓. มีนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา 

๓.๙๒ .๗๗๖ มาก 

๒๔. มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๓.๕๔ .๗๒๑ มาก 
๒๕. มีแหล่งข้อมลู บริการให้คําปรึกษา แนะแนว ประชาสัมพันธ์

ให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพหรือศึกษาต่อ 
๓.๗๑ .๖๙๐ มาก 

๒๖. มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

๔.๐๔ .๘๐๖ มาก 

๒๗. มีนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๔.๑๗ .๗๐๒ มาก 

๒๘. มีนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

๓.๗๑ .๗๕๑ มาก 

 รวม ๓.๙๐ .๓๗๘ มาก 
 

จากตารางที่ ๔ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในมหาวทิยาลัยรามคาํแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ด้านการ

บริหารจัดการอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ีย ( = ๓.๙๐) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = ๔.๖๓) รองลงมาคือ 
กําหนดปรัชญา ปณิธาน นโยบายและแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

รามคําแหง มีค่าเฉล่ีย ( =  ๔.๕๔) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดอยู่ในระดับปานกลาง 

คือ เชิญผู้เชี่ยวชาญท้ังภายในและภายนอกมาให้ความรู้แก่บุคลากร มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๑๓)  

x

x

x

x



๔๒ 
 

ตารางที่ ๕  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลัยรามคาํแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

 x  S.D. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ระดับ 
๒๙. ร่วมวางแผน กาํหนดนโยบายบริหารคุณภาพของ

หน่วยงาน 
๔.๐๐ .๖๕๙ มาก 

๓๐. ร่วมกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
หน่วยงาน 

๔.๒๑ .๖๕๘ มาก 

๓๑. ร่วมกําหนดข้อตกลงและข้อกําหนดต่าง ๆ ของหน่วยงาน ๓.๙๖ .๕๕๐ มาก 
๓๒. ร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงาน ๓.๙๖ .๖๙๐ มาก 
๓๓. การจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ ๔.๒๙ .๘๐๖ มาก 
๓๔. เป็นคณะกรรมการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ๔.๑๗ .๗๖๑ มาก 
๓๕. ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ๓.๘๓ .๗๐๑ มาก 
 รวม ๔.๐๖ .๔๘๙ มาก 
 

 

   
จากตารางท่ี ๕ พบว่าบุคลากรมีความคดิเห็นเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ( = ๔.๐๖) ซ่ึงเมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดทําคู่มือการประกันคณุภาพอยูใ่น

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = ๔.๒๙) รองลงมาคือ ร่วมกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจของหน่วยงานมีค่าเฉล่ีย ( =  ๔.๒๑) และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก 

คือ ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆมีค่าเฉล่ีย ( = ๓.๘๓)  

x

x

x

x

  



๔๓ 
 

ตารางที่ ๖  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง ด้านการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน 

 x  S.D. การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ 
๓๖. มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานจริงมากกว่าการสร้างเอกสาร

หลักฐาน 
๓.๘๗ .๖๘๐ มาก 

๓๗. คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถและมจีรรยาบรรณ ๔.๒๑ .๕๘๘ มาก 
๓๘. ผู้ประเมินมีความเข้าใจเกณฑ์และวิธีการตรวจที่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
๓.๗๙ .๗๗๙ มาก 

๓๙. คณะกรรมการพิจารณาคู่มือคุณภาพรวมท้ังเอกสารต่าง ๆ ๔.๐๘ .๕๘๔ มาก 
๔๐. จัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจเพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์

และสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ประเมินและบุคลากรใน
หน่วยงาน 

๓.๘๓ .๖๓๗ มาก 

๔๑. ระหว่างการตรวจเย่ียมเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมฟัง
อภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็น 

๔.๒๑ .๕๘๘ มาก 

๔๒. ผลการประเมนิเป็นที่ยอมรับ  ๓.๙๖ .๖๒๔ มาก 
 รวม ๓.๙๙ .๔๘๑ มาก 
     

จากตารางท่ี ๖ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในมหาวทิยาลัยรามคาํแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ด้านการ

ตรวจสอบและการประเมนิคุณภาพภายในอยูใ่นระดับมากมีค่าเฉล่ีย ( = ๓.๙๙) ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากเท่ากัน ๒ ข้อ ได้แก่ คณะกรรมการ 
มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณ และระหวา่งการตรวจเยี่ยมเปิดโอกาสให้บุคลากร 

ร่วมฟังอภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น  โดยมีค่าเฉล่ีย ( = ๔.๒๑) รองลงมาคือ 

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือคุณภาพรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย ( = ๔.๐๘) และ
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดอยู่ในระดับมากคือ ผู้ประเมินมีความเข้าใจเกณฑ์และวิธีการตรวจ

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมคี่าเฉล่ีย ( = ๓.๗๙)  

x

x

x

x

 



๔๔ 
 

ตอนที่ ๓ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคาํแหง สาขาวิทยบริการ       
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน นําเสนอข้อมูลในตารางท่ี ๗ – ๑๓ 
 

ตารางที่ ๗  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ   
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
แหล่งความแปรปรวน 

SS df MS F Sig 
ด้านการบรหิารจัดการ      
    ระหว่างกลุ่ม .๑๙๙ ๒ .๐๙๙ .๖๗๔ .๕๒๑ 
    ภายในกลุ่ม ๓.๐๙๖ ๒๑ .๑๔๗   

รวม ๓.๒๙๕ ๒๓    
ด้านการมีสว่นร่วมของบุคลากร      
    ระหว่างกลุ่ม ๑.๙๑๖ ๒ .๙๕๘ ๕.๖๐๓ .๐๑๑ 
    ภายในกลุ่ม ๓.๕๙๑ ๒๑ .๑๗๑   

รวม ๕.๕๐๗ ๒๓    
ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน 

     

    ระหว่างกลุ่ม .๒๗๔ ๒ .๑๓๗ .๕๖๘ .๕๗๕ 
    ภายในกลุ่ม ๕.๐๕๒ ๒๑ .๒๔๑   

รวม ๕.๓๒๖ ๒๓    
ภาพรวม      
    ระหว่างกลุ่ม .๓๔๕ ๒ .๑๗๓ ๑.๒๘๑ .๒๙๙ 
    ภายในกลุ่ม ๒.๘๒๙ ๒๑ .๑๓๕   

รวม ๓.๑๗๔ ๒๓    
 



๔๕ 
 

จากตารางที่ ๗  ผลการวิเคราะห์พบว่าบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหารจัดการและด้านการตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในด้านการมีส่วนรว่ม
ของบุคลากร พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึงนํา
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ไปทําการทดสอบโดยวธิีเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังน้ี  

ตารางที่ ๘ ผลการทดสอบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีวุฒกิารศึกษาแตกต่างกันเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร  

น้อยกว่า สูงกว่า 
ค่าเฉล่ีย ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาตร ีวุฒิการศึกษา 
๔.๐๒ ๓.๗๕ x  ๔.๔๐ 

น้อยกว่าปรญิญาตร ี ๔.๐๒    
ปริญญาตร ี ๓.๗๕   * 
สูงกว่าปริญญาตร ี ๔.๔๐    

 

จากตารางที่ ๘ พบว่าบุคลากรที่มีวฒุิการศึกษาระดับปริญญาตรีกบัสูงกว่าปริญญาตรี 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ด้านการมีส่วนรว่มของบุคลากร แตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนคู่อื่นบุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕



๔๖ 
 

ประสบการณ์การทํางาน 
แหล่งความแปรปรวน 

SS df MS F Sig 
ด้านการบรหิารจัดการ      
    ระหว่างกลุ่ม .๐๓๐ ๒ .๐๕๑ .๐๙๗ .๙๐๘ 
    ภายในกลุ่ม ๓.๒๖๔ ๒๑ .๑๕๕   

รวม ๓.๒๙๕ ๒๓    
ด้านการมีสว่นร่วมของบุคลากร      
    ระหว่างกลุ่ม .๙๕๐ ๒ .๔๗๕ ๒.๑๘๘ .๑๓๗ 
    ภายในกลุ่ม ๔.๕๕๗ ๒๑ .๒๑๗   

รวม ๕.๕๐๗ ๒๓    
ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน 

     

    ระหว่างกลุ่ม .๐๔๘ ๒ .๐๒๔ .๐๙๕ .๙๐๙ 
    ภายในกลุ่ม ๕.๒๗๘ ๒๑ .๒๕๑   

รวม ๕.๓๒๖ ๒๓    
ภาพรวม      
    ระหว่างกลุ่ม .๐๔๗ ๒ .๐๒๔ .๑๕๙ .๘๕๔ 
    ภายในกลุ่ม ๓.๑๒๗ ๒๑ .๑๔๙   

รวม ๓.๑๗๔ ๒๓    
 

 จากตารางที่ ๙ ผลการวิเคราะห์พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางานแตกต่าง  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในมหาวทิยาลัยรามคาํแหง สาขาวทิยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เช่นเดียวกนัทั้งหมด 



๔๗ 
 

ตารางที่ ๑๐  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลัยรามคาํแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จําแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัย 

สถานภาพการปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัย 
แหล่งความแปรปรวน 

SS df MS F Sig 
ด้านการบรหิารจัดการ      
    ระหว่างกลุ่ม ๐.๙๔๒ ๒ .๔๗๑ ๔.๒๐๕ .๐๒๙ 
    ภายในกลุ่ม ๒.๓๕๒ ๒๑ .๑๑๒   

รวม ๓.๒๙๕ ๒๓    
ด้านการมีสว่นร่วมของบุคลากร      
    ระหว่างกลุ่ม ๑.๕๒๔ ๒ .๗๖๒ ๔.๐๑๘ .๐๓๓ 
    ภายในกลุ่ม ๓.๙๘๓ ๒๑ .๑๙๐   

รวม ๕.๕๐๗ ๒๓    
ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน 

     

    ระหว่างกลุ่ม ๑.๖๒๕ ๒ .๘๑๓ ๔.๖๑๒ .๐๒๒ 
    ภายในกลุ่ม ๒.๗๐๐ ๒๑ .๑๗๖   

รวม ๕.๓๒๖ ๒๓    
ภาพรวม      
    ระหว่างกลุ่ม .๙๙๗ ๒ .๔๙๘ ๔.๘๐๖ .๐๑๙ 
    ภายในกลุ่ม ๒.๑๗๘ ๒๑ .๑๐๔   

รวม ๓.๑๗๔ ๒๓    
 

จากตารางท่ี ๑๐ พบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ทั้งโดยภาพรวมและแต่ละด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เช่นเดียวกันทัง้หมด จึงทําการเปรียบ
เป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังน้ี  



๔๘ 
 

ตารางที่ ๑๑ ผลการทดสอบความแตกต่างของบุคลากรที่มีสถานภาพการปฏบัิติงานใน
มหาวิทยาลัยท่ีแตกต่างกัน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ด้านการบริหารจัดการ   

อาจารย์/
ผู้บริหาร 

ค่าเฉล่ีย พนักงาน ลูกจ้าง สถานภาพการปฏิบตัิงาน
ในมหาวิทยาลัย 

๔.๕๕ ๓.๘๙ x  ๓.๘๒ 
อาจารย์/ผู้บริหาร ๔.๕๕   * 
พนักงาน ๓.๘๙    
ลูกจ้าง ๓.๘๒    

 

 จากตารางท่ี ๑๑ พบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพเป็นอาจารย์/ผู้บรหิาร กับลูกจ้าง มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ด้านการบริหารจัดการแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ ส่วนคู่อื่นบุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ 

ตารางที่ ๑๒ ผลการทดสอบความแตกต่างของบุคลากรที่มีสถานภาพการปฏบัิติงานใน
มหาวิทยาลัยท่ีแตกต่างกัน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ด้านการมีส่วนรว่มของบุคลากร   

อาจารย์/
ผู้บริหาร 

ค่าเฉล่ีย พนักงาน ลูกจ้าง สถานภาพการปฏิบตัิงาน
ในมหาวิทยาลัย 

๔.๕๐ ๔.๓๕ x  ๓.๘๗ 
อาจารย์/ผู้บริหาร ๔.๕๐    
พนักงาน ๔.๓๕   * 
ลูกจ้าง ๓.๘๗    

 

จากตารางที่ ๑๒ พบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพเป็นพนักงานกับลูกจ้าง มีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนคู่อื่นบุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ 



๔๙ 
 

ตารางที่ ๑๓ ผลการทดสอบความแตกต่างของบุคลากรที่มีสถานภาพการปฏบัิติงานใน
มหาวิทยาลัยท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัตรัง ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

อาจารย์/
ผู้บริหาร 

ค่าเฉล่ีย พนักงาน ลูกจ้าง สถานภาพการปฏิบตัิงาน
ในมหาวิทยาลัย 

๔.๘๖ ๓.๙๒ x  ๓.๙๑ 
อาจารย์/ผู้บริหาร ๔.๘๖  * * 
พนักงาน ๓.๙๒    
ลูกจ้าง ๓.๙๑    

 

จากตารางท่ี ๑๓ พบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพเป็นอาจารย์/ผู้บรหิารกับพนักงาน 
และอาจารย์/ผู้บริหารกับลูกจ้าง มีความคิดเห็นเก่ียวกับพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ด้านการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนคู่อื่นบุคลากร 
มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  

  

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของบุคลากรต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในมหาวทิยาลัยรามคาํแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  เป็นคําถาม
ปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้อย่างอิสระ สรุปได้ดังนี้  

. ๑ ด้านการบริหารจัดการ       
 ๑.๑  ควรมีการประเมินทกุข้ันตอนและนําผลการประเมินไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมได ้           
 ๑.๒  จัดให้มผู้ีเชี่ยวชาญมาบรรยาย แนะนํา หรือให้ความรู้เพื่อให้การ
ดําเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นไปในทางเดียวกัน    

. ๒ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร      
 ๒.๑  บุคลากรควรมีส่วนรว่มในการทําโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 



๕๐ 
 

 ๒.๒  ควรมีการวางแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นทุกๆโครงการ/กจิกรรม 
 ๓. ด้านการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน 
  ๓.๑  คณะกรรมการตรวจประกัน มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การตรวจประเมิน
เป็นอย่างดี แต่ควรมีมาตรฐานเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินที่เป็นไปในแนวเดียวกัน 
  ๓.๒  ควรประเมินตามสภาพความเป็นจริง ไม่ควรเน้นเอกสารมากเกินไป 
  ๓.๓  ควรพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่าง คณะกบัสาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ เพราะสาขาวิทยบริการฯนั้นไม่มีอาจารย์ประจําท่ีสาขา การดูแลและดําเนินการ
เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักศกึษา หรือการให้บริการแก่สังคม จึงทํา
ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
 



 
 

บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจยัการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบสภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง เพื่อเปรยีบเทยีบความคิดเห็นของบุคลากรเกีย่วกับการนาํระบบบริหารคุณภาพ 
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือนาํผลการศึกษาวจิัยมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรงั ผู้ศึกษาวิจยัได้ดําเนนิการวิจยัเชงิสํารวจ (Survey Research)  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดตรัง จํานวน ๒๔  คน ประกอบด้วย อาจารย์/ผู้บริหาร 
จํานวน ๒ คน  พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๗ คน และลูกจ้างช่ัวคราวรายปี จํานวน ๑๕ คน  
และนํามาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรปู SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) สรุปผลการวิจยัได้ดังน้ี 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
  

๑. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
บุคคลซ่ึงเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน ๒๔ คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (ร้อยละ ๓๗.๕) และสูงกว่าปริญญาตรใีนจํานวนท่ีเทา่กัน (ร้อยละ ๓๗.๕) 
ประสบการณ์การทํางานส่วนมากต้ังแต่ ๕-๑๐ ปี (ร้อยละ ๕๘.๓) และสถานภาพการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว (ร้อยละ ๖๒.๕) 

๒. ความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  



๕๒ 
 

บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๔) และบุคลากรมีความคิดเห็นด้าน

การบริหารจัดการ ( = ๓.๙๐) ด้านการมีส่วนรว่มของบุคลากร ( = ๔.๐๖) และด้าน

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ( = ๓.๙๙) อยู่ในระดับมากท้ัง ๓ ด้าน  
 ๓. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศกึษา 
ภายในมหาวทิยาลัยรามคาํแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ๓ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการมีส่วนรว่มของบุคลากร และด้านการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน  พบว่า        
  ๓.๑ ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคดิเห็นในด้านการบริหารจัดการ
และด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ แต่มีความ
คิดเห็นในด้านการมีส่วนรว่มของบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
  ๓.๒  บุคลากรมีประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเกีย่วกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕           
  ๓.๓ บุคลากรมีสถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งโดยภาพรวมและในรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ทั้ง ๓ ด้าน 

x

x x

x

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามา
อภิปราย ดังนี้           
 ๑. บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยรวมอยู่ท่ีระดับมาก 
และเม่ือจะพิจารณาแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนรว่มของบุคลากร 
และด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในก็จะมีค่าเฉล่ียที่ระดับมากท้ังสามด้าน 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  ทั้งน้ีอาจจะเป็นผลมากจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายด้าน
การประกันคณุภาพการศึกษาท่ีชัดเจน ผู้บริหารดับสูง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ



๕๓ 
 



๕๔ 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการศึกษาวิจัยไปใช้ 

 จากผลการศกึษาวิจัยพบวา่ บุคลากรท่ีมีสถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว มีความคิดเห็นหรือเจตคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในแตกต่างจากบุคลากรที่มีสถานภาพการปฏิบัติงานเป็นอาจารย์/ผู้บริหารมาก 
ดังน้ัน จึงควรจัดอบรม/สัมมนา ให้ความรู้ความเข้าใจและที่สําคัญ คือ การสร้างเจตคติที่ดี
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทุกระดับโดยทั่วถึงกัน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 



๕๕ 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  

 ๑.  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีศกึษาเฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ดังน้ัน ควรมีการศึกษาวิจัยกบับุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทุก ๆ สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติเกียรติด้วย  
 ๒. ควรมีการศึกษาค้นคว้าตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เป็นปัจจัยส่งผลให้บุคลากรมีเจตคติ
ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษานอกเหนือจาก วุฒกิารศึกษา ประสบการณก์ารทํางาน 
และสถานภาพการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 



๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



๕๗ 
 

แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย 

เรื่อง 
การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
................................................. 

คําชี้แจง  
๑. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดตรัง 
๒. แบบสอบถามฉบับน้ี  มีวัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  
๓. แบบสอบถามฉบับน้ีแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี ๑ เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และสภาพแวดล้อม

ในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  ๒ ข้อ  
 ตอนท่ี ๒ เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  จํานวน  ๔๒ ข้อ 
 ตอนท่ี ๓ เป็นข้อคําถามปลายเปิด สําหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ แสดง

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จํานวน ๔ ข้อ 

ผู้ศึกษาวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึง
ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
       
      ลงช่ือ .............................................. 
       (นางสาวจงรักษ์  อธิวัฒนชัย) 
         เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 



๕๘ 
 

ตอนท่ี ๑  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าหัวข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

๑. สถานภาพส่วนบุคคล 
๑.๑ วุฒิการศึกษา 

 น้อยกว่าปริญญาตร ี
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตร ี

๑.๒ ประสบการณ์การทํางาน 
   น้อยกว่า ๕ ปี 
   ๕ – ๑๐ ปี 
   มากกว่า ๑๐ ปี 

๑.๓ สถานภาพในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 อาจารย์/ผู้บริหาร 
 พนักงาน 
 ลูกจ้าง 

๒. สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
๒.๑ ได้รับความร่วมมือจากผูร้่วมงานในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สม่ําเสมอ 
 บางคร้ัง 
 น้อย 
 ไม่เคย 

๒.๒ ได้รับการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 เคย 
 ไม่เคย 

๒.๓ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  

  เคย 
  ไม่เคย 
 
 



๕๙ 
 

ตอนท่ี ๒  ข้อคําถามเก่ียวกับสภาพการประกันคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาว่าสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดตรัง ตามประเด็นที่กําหนดต่อไปน้ี โดยทําเคร่ืองหมาย  
ลงในช่องระดับการดําเนินงานที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

๕  หมายถึง  มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
    อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ๔ หมายถึง  มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

อยู่ในระดับมาก 
 ๓ หมายถึง  มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
    อยู่ในระดับปานกลาง 
 ๒ หมายถึง  มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
    อยู่ในระดับน้อย 
 ๑ หมายถึง  มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
    อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อที่ ข้อมูลการดําเนินงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ด้านการบริหารจัดการ      

๑ กําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ นโยบายและ
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

     

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 

     

๓ มีการกําหนดโครงสร้างระบบการบริหารท่ีชัดเจน      
๔ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน      
๕ มีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพเป็นไปโดยมี

เกณฑ์วิธี และการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

     

๖ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง      
๗ ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการดําเนินงาน      
๘ จัดทําแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง      
๙ ปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานครบทุกองค์ประกอบ       
๑๐ ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของบุคลากรด้านต่าง ๆ       
๑๑ จัดทําฐานข้อมลูเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร      



๖๐ 
 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อที่ ข้อมูลการดําเนินงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๒ มีการติดตามและประเมินแผนการดําเนินงานทุกแผนงาน      
๑๓ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการดําเนินการงาน

ประกันคุณภาพ 
     

๑๔ เชิญผู้เช่ียวชาญท้ังภายในและภายนอกมาให้ความรู้แก่
บุคลากร 

     

๑๕ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

     

๑๖ บริการข้อมูลขา่วสารให้คําแนะนําและปรึกษาหารือ      
๑๗ จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนกิจกรรมอย่างเหมาะสม

และเพียงพอ 
     

๑๘ จัดบรรยากาศ สถานที่ที่เอ้ือต่อการดําเนินงาน      
๑๙ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและ

เพียงพอ 
     

๒๐ มีการประเมินผลการดําเนินงาน      
๒๑ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน      
๒๒ มีแผนการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 

บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสอนและการสืบค้นข้อมลูที่เพียงพอ 

     

๒๓ มีนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของด้านต่างๆของนักศึกษา 

     

๒๔ มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์      
๒๕ มีแหล่งข้อมลู บริการให้คําปรึกษา แนะแนว ประชาสัมพันธ์

ให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพหรือศึกษาต่อ 
     

๒๖ มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

     

๒๗ มีนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     

๒๘ มีนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

     

       



๖๑ 
 

 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อที่ ข้อความ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร      

๒๙ ร่วมวางแผนกําหนดนโยบายบริหารคุณภาพของหน่วยงาน      
๓๐ ร่วมกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน      
๓๑ ร่วมกําหนดข้อตกลงและข้อกําหนดต่างๆ ของหน่วยงาน      
๓๒ ร่วมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยงาน      
๓๓ การจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ      
๓๔ เป็นคณะกรรมการดําเนินงานด้านต่างๆ      
๓๕ ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ       

 ด้านการตรวจสอบและการประเมินคณุภาพภายใน      
๓๖ มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานจริงมากกว่าการสร้างเอกสาร

หลักฐาน 
     

๓๗ คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถและมจีรรยาบรรณ      
๓๘ ผู้ประเมินมีความเข้าใจเกณฑ์และวิธีการตรวจที่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน  
     

๓๙ คณะกรรมการพิจารณาคู่มือคุณภาพรวมท้ังเอกสารต่างๆ       
๔๐ จัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจเพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์

และสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ประเมินและบุคลากรใน
หน่วยงาน 

     

๔๑ ระหว่างการตรวจเย่ียมเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมฟัง
อภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็น 

     

๔๒ ผลการประเมนิเป็นที่ยอมรับ      
 



๖๒ 
 

ตอนท่ี ๓  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ         
คําชี้แจง :  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. ด้านการบริหารจัดการ 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

๒. ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

๓. ด้านการตรวจสอบและการประเมินคณุภาพภายใน
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

๔. ข้อเสนอแนะด้านอ่ืน ๆ 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 



๖๓ 
 

บรรณานุกรม 
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