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ปีการศึกษา : 2556   
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ความพร้อมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการ
ประเมินจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม  
พระเกียรติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการด าเนินการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบ ระดับความคิดเห็นในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และน าผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
ท้ังนี้เพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายใน  คือ  ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง และจากหน่วยงานภายนอก อันได้แก่ ส านักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นต้น  ผู้ศึกษาวิจัยได้
ด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) น ามาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยล่ะ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียว (One-way ANOVA)   

บุคคลซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 331 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับสูง
กว่าปริญญาตรี ประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่ระหว่าง 5 - 10 และสถานภาพการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง (ชั่วคราวรายปี) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
บุคลากรได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ สาขาวิทยบริการฯ มากกว่าได้รับการถ่ายทอดความรู้จากส านักประกันคุณภาพ  
ความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย ( x = 4.14)  
 พิจารณาระดับความคิดเห็นทั้ง 3 ด้าน  
 ด้านการบริหารจัดการ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีระดับความคิดเห็นท่ีระดับมาก 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการท่ีมีค่าคะแนนสูงสุดคือ การก าหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
นโยบายและแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร สาขาวิทยบริการ มีระดับความคิดเห็นท่ีระดับมาก 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีค่าคะแนนสูงสุด คือ การเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่างๆ
 ด้านการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน สาขาวิยทบริการเฉลิมพระเกียรติ 
มีระดับความคิดเห็นท่ีระดับมาก การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในท่ีมีค่าคะแนน
สูงสุด คือ ระหว่างการตรวจเยี่ยมเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมฟัง อภิปราย ซักถามและแสดง
ความคิดเห็น  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัย รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การบริหารจัดการ  ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร และด้านการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน  พบว่า  

บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในด้านการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  แต่บุคลกรท่ีมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีกับวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีความคิดเห็นในด้านการ
บริหารจัดการและด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  

บุคลากรมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในด้านการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 แต่บุคลากรท่ีมีประสบการณ์
การท างานน้อยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นในด้าน
การบริหารจัดการและด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

บุคลากรมีสถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังโดยภาพรวมและในรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ัง 3 ด้าน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพร้อมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อรับการประเมินจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ   จัดท าขึ้นเพื่อต้องการ ความพร้อมในการด าเนินการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้เพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายใน  คือ ส านักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และจากหน่วยงานภายนอก อันได้แก่ ส านักงานรับรอง มาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  (สกอ.) ซึ่ง
ท าการศึกษาด้านต่างๆ 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน แล้วจะได้น าผลการศึกษาวิจัยไปใชเ้ป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป         
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้จัดท าขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขา
วิทยบริการ เฉลิมพระเ กียรติ ท้ัง 23 สาขา ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ  รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ  และอาจารย์
ณัฐพันธน์ วรรณบวร ท่ีให้ค าปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินการวิจัยจนท าให้เอกสาร
ฉบับนี้บรรลุผลส าเร็จ หากงานศึกษาวิจัยนี้มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด 
คณะท างานขอน้อมรับในความผิดพลาดและขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้  
 

คณะกรรมการด าเนินงานการวิจัย 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 47 ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ 
การประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ก าหนดไว้ว่า 
“ให้หน่วยงานงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนของชาติให้มีคุณภาพเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง 
จัดการให้มีคุณภาพ เพื่อท าให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้คน
รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ดังนั้นการจัดการศึกษา
จะต้องมุ่งเน้นด้านคุณภาพให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับและพึงพอใจของสังคมโดยรวม  ส่ิงท่ี
ควบคู่กับคุณภาพ คือการประเมินผลการด าเนินงาน เพราะการประเมินเป็นตัวบ่งชี้สภาพ
ปัจจุบัน คุณภาพขององค์กร ว่ามีการปรับปรุงและพัฒนา สภาพดังกล่าวข้างต้นท าใหส้ังคม 
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา และมีข้อเรียกร้องจากสถานศึกษาหลาย
ประการ เช่น 

 1. ความเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาต่างๆ จะผลิตผู้ที่จบการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมและคุณสมบัติต่างๆ ได้ครบถ้วนตามหลักสูตร และตาม
ความคาดหวังของสังคม 
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 2. ความน่าเชื่อถือในปัจจัยและกระบวนการการให้การศึกษาของสถานศึกษาต่างๆ 
ว่ามีความเป็นมาตรฐานเหมาะสมใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีจะน าไปสู่ผลการจัดการศึกษาท่ี
ต้องการและมีความย่ังยืนในการคงสภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (หน่วย
ศึกษานิเทศก์, 2542 : 3) 

 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นกระบวนการ
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีกระท าโดยบุคลากรในหน่วยงานสังกัดเดียวกัน 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการด า เนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด   
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ
ท างานท่ีมีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน ท้ังนี้ในการด าเนินการตามแผนเพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายนั้นจะต้องมีการประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง เพื่อ
ตรวจสอบ ทบทวน และน าผลมาพัฒนาเป้าหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา  
ต่อจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องด าเนินการประเมินตรวจสอบ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด
เพื่อให้ได้ข้อมูลไปสู่การปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมท่ีจะรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

 ปัจจบุันจากสภาวะเศรษฐกิจท าให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุน
น้อยลง มีทรัพยากรจ ากัด แต่มิได้หมายความว่า คุณภาพของบัณฑิตต้องตกต่ าลงด้วยการ 
พิสูจน์ตนเองด้วยระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นจุดที่สร้างความชอบธรรม
ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในการขอรับการสนับสนุนจากสังคม  จึงเป็นความส าคัญอย่างยิ่ง 
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างและรักษาศรัทธาของประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตศรัทธา 
การสร้างและรักษาศรัทธาของประชาชน ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถท าได้หลายรูปแบบ 
และรูปแบบหนึ่งที่ชัดเจนคือ การประกาศตัวเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรม 
เพื่อให้ประชาชนและสังคมรับรู้อย่างกว้างขวาง (อมรวิชช์ นาครทรรพ, ๒๕๔๐, หน้า ๙) 
การประกันคุณภาพจึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทยท่ีจะพัฒนา 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานทุกระดับ  หลักการของการประกันคุณภาพท่ีให้
ทุกคนและทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมคิดและร่วมด าเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์
สูงสุดกับสังคมโดยรวมและร่วมกระบวนการประเมิน  และการประกันคุณภาพการศึกษา
จะท าให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ ให้การสนับสนุนและร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการ 
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ศึกษามากขึ้น ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา. ๒๕๔๒, หน้า ๕) การปฏิรูปครั้งนี้จะมีหลักประกัน 
ว่า การศึกษาไทยในอนาคตจะต้องมีคุณภาพ ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษานี้เอื้อ  ประโยชน ์
ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติต่างๆ ตามความคาดหวังของ
หลักสูตร ประชาชนเกิดความมั่นใจในการท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ ว่า
แต่ละแห่งมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงมี
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งก าหนด พันธกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ “ด าเนินการให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพทุกหน่วยงาน 
น าไปสู่ผลผลิต คือ นักเรียนและบัณฑิต ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับคณะ /ส านัก /สถาบัน /ศูนย์ 
/สาขาวิทยบริการฯ และโรงเรียนสาธิตฯ ด้วยระบบ QA และ ISO อย่างต่อเนื่อง ท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ”สาขาวิทยบริการเฉลิมรพระเกียรติ  จังหวัดตรัง จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่จะต้องสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกบัการน าระบบบริหารด้านต่าง ๆ ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  เช่น 
ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรและด้านการตรวจสอบและการประเมิน 
คุณภาพภายใน เพื่อจะได้ทราบสภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขา  ท้ังนี้
เพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษามาพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพ และเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ 
ท้ัง 23 สาขา ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพร้อมในการด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ      

3. เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
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สมมติฐานการศึกษาวิจัย 

 1. ความพร้อมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย 
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อยู่ในระดับมาก 
 2. บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิ ทยบริการเฉลิมพระเกียรติ แตกต่าง
กันตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาความพร้อมในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพ่ือรับการประเมินจากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย รามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ โดยการวัดจากดับความคิดเห็นและศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคากรในการน าระบบบริหารคุณภาพ มาใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งมีขอบเขตของการศึกษาวิจัย ดังนี้   

1. ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติ
ราชการอยู่ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ รวมท้ังสิ้น 23 
สาขา โดยใช้ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนสาขาละ 15 คน    
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับการน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และด้านการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. บุคลากร  หมายถึง  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ   สังกัดหน่วยงานที่ที่น า ระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา         

2. คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจ
ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ 
ตลอดจนปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
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3. ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)  หมายถึง ระบบการ
บริหารองค์กรท่ีมุ่งให้กระบวนการด าเนินงานทุกระบบภายในองค์กรเป็นกระบวนการท่ี
แสดงความสามารถและประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วย
หลักการบริหารคุณภาพและบริการอย่างเป็นทางการ โดยมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 
ได้เสนอข้อก าหนดในการบริหารคุณภาพท่ีสอดคล้องกับระบบบริหารท่ีมีเป้าหมายในการ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า        

4. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไก  
ในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบตาม ดัชนีตัวบ่งชี้
ที่ก าหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย  
สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 5. การประเมินคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์และ  
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าส่งผลต่อคุณภาพตามตัวบ่งชี้  
 6. การประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากภายในโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย          
 7. ความคิดเห็น หมายถึง  ความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกของบุคลากรท่ีมี
ต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย    
 8. การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินการจัดท าระบบบริหารคุณภาพ เช่น การเข้าร่วมประชุม ร่วมด าเนินงาน 
ร่วมก าหนดกฎกติกา ร่วมวางแผนและร่วมติดตามและประเมินผล เป็นต้น   
 9. สถานภาพส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคลากร 
แต่ละคน โดยแบ่งออกเป็น        
  9.1 วุฒิการศึกษา  หมายถึง ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของบุคลากร 
  9.2 ประสบการณ์การท างานหรือระยะเวลาการท างาน หมายถึง ช่วงระยะ  
เวลาของการปฏิบัติงาน ต้ังแต่เริ่มจนถึง ณ วันที่ตอบแบบสอบถามของบุคลากรผู้ตอบแบบ 
สอบถาม ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย      
   9.3 สถานภาพในการปฏิบัติงาน  หมายถึง สถานภาพการท างาน
ของบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้าง (งบรายได้) และลูกจ้าง
ชั่วคราว (รายปี)   

10. สภาพแวดล้อมในการท างาน  หมายถึง  บรรยายการสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ภายในหน่วยงานอันจะมีส่วนเกื้อกูลหรือส่งเสริมการปฏิบัติงาน เช่น อาคารสถานที่ที่ท างาน
เหมาะสม การมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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 11. มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ หมายถึง สาขา
วิทยบริการฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 23 สาขา ได้แก่ 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปราจีนบุรี  อุทัยธานี  
นครราชสีมา  อ านาจเจริญ  ตรัง  ลพบุรี  นครพนม  แพร่  ขอนแก่น  ศรีสะเกษ  สุโขทัย    
หนองบัวล าภู  เพชรบูรณ์  บุรีรัมย์  ชัยภูม ิ เชียงราย  เชียงใหม่  กาญจนบุรี  สุรินทร์  
อุดรธาน ี สงขลา และพังงา  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบระดับความพร้อมเพื่อรับการประเมินจากภายในและภายนอก และปัจจัย
ท่ีมีผลต่อความพร้อมในการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
รมค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ   

2. แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับการประเมินจากภายในและภายนอก   



 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยหรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยหรือวรรณกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งได้จัดแบ่งสาระส าคัญได้ ดังนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา    
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายและการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

บรรจบ จันทมาศ (2541, หน้า 2) ให้ความหมายของค าว่า การประกันคุณภาพ 
หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใด ๆ ท่ีหากได้ด าเนินการตามระบบและแผนที่วางไว้ จะ
ท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะได้ผลงานท่ีมีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” ทบวงมหาวิทยาลัย (2544, หน้า 24) ให้นิยาม
ค าว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ 
และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีที่ก าหนด เพื่อเป็นหลัก 
ประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าว่า สถาบันนั้น ๆ สามารถให้ผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ไพบูลย์ เปานิล (2543, หน้า 16) ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ว่าหมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการท่ีมีแผนและเป็นระบบท่ีสถาบันการศึกษาด าเนินงาน
ตามแผนและระบบท่ีก าหนด เพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามปรัชญา 
พันธกิจและจุดมุ่งหมายที่ก าหนด และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ (บัณฑิต ผู้ปกครอง 
และผู้ใช้บัณฑิต)  
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วันชัย ศิริชนะ (2540, หน้า 10) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการ
กระท ากิจกรรมใดท่ีสะท้อนถึงความ มีคุณภาพ การตรวจสอบเป็นกลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ สังคม
มั่นใจย่ิงขึ้นว่า การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการให้การศึกษา
ท่ีมีคุณภาพจะต้องท าอย่างมีระเบียบแบบแผน 

จ ารัส นองมาก (2544, หน้า 2) ให้ความหมายการประกันคุณภาพว่า ตามความท่ี
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง การประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ท่ีมี
หน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ถ้าเป็นการประกันคุณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

จากความหมายท่ีกล่าวมาพอสรุปได้ว่า  การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง 
หลักการด าเนินการ กระบวนการ หรือกิจกรรมของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มี
หลักฐาน สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการรับประกันและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่าผลผลิตของสถาบันจะได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 

ประเทศไทยได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่มีการ
ก่อตั้งทบวงมหาวิทยาลัย แต่การด าเนินงานดังกล่าวเน้นที่การควบคุมคุณภาพของหลักสูตร 
เป็นส าคัญ โดยยังมิได้มีระบบควบคุมคุณภาพให้ครบทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จึงมี
แนวคิดในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่พิจารณาครอบคลุมในทุกภารกิจ เริ่มด าเนินการ 
อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในคราวประชุม 
ระหว่างวันท่ี 28-29 ตุลาคม 2537  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ได้มีการเสนอหลักการ แนวทาง และวิธีการในการประกันคุณภาพทาวิชาการในมหาวิทยาลัย
ไทย ขึ้นเป็นคร้ังแรก และการประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อระบบการศึกษาของไทยเพิ่มขึ้น สาขาเหตุส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ไทย คือ (วันชัย ศิริชนะ, 2540, หน้า 111-112) 

1. ประเทศไทยไม่เคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีรูปแบบชัดเจน ท่ีผ่าน
มาเป็นเพียงการก ากับดูแลก่อนการเปิดด าเนินการเรียนการสอน (Pre-auditing) ระบบ
การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงานยังมีน้อยมาก และไม่มีกลไกใดๆ 
ท่ีสามารถบ่งชีไ้ด้ว่าการจัดการศึกษาของสถาบันในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพหรือไม่เพียงใด 
ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในระยะยาวเป็นอย่างยิ่ง 
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1. สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เริ่มมีความไม่ทัดเทียมกันในคุณภาพการศึกษา มีเพียง
ขั้นต่ า (Minimum Quality) มากขึ้นท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าเสียหายแก่ประเทศชาติ โดยรวม 
เพราะบัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณภาพแตกต่างกันมากขึ้น 

2. แนวโน้มของการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีมากขึ้นจ าเป็นต้องมี
ระบบการควบคุมคุณภาพที่ชัดเจนรองรับ เพื่อประกันความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาทั้ง ๓ ประเภท คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 
และสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ ท่ีเข้ามาด าเนินการในประเทศไทย ซ่ึงการด าเนินการ 
ของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวต้องค านึงถึงการแข่งขันด้านคุณภาพท้ังภายในประเทศกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากล 
เพื่อให้ไทยได้ก้าวเข้าสู่โลกด้านการศึกษา สามารถติดต่อสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายร่วมกับ
นานาชาติได้ 

4. การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดีเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษา
เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ ของสถาบันอยู่เสมอ 

5. แนวโน้มความต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรอบรู้ทันสมัยมีมากขึ้น ซึ่ง
เป็นผลจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท้ังจากภาครัฐและเอกชน หากไม่มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแล้วย่อมไม่สามารถผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของ
สังคมได้  

6. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ใน
สถาบันอย่างต่อเนื่อง และสร้างความแข็งแกร่งให้สถาบันโดยตรงในระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน 

7. คุณภาพท่ีทัดเทียมกันของแต่ละสถาบัน ส่งผลให้บัณฑิตที่จบการศึกษาออกมามี
คุณภาพใกล้เคียงกัน (อย่างน้อยขั้นต่ า) ท าให้อัตราการเคลื่อนย้ายถ่ายเทบุคลากรหรือปัญหา
สมองไหลคลี่คลายลง 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามแนวทางและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของไทย สถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันขึ้น โดยเน้นประสิทธิผลของกระบวนการด าเนินงานเป็นส าคัญ มีการพัฒนา
ระบบเอกสารควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นคู่มือการด าเนินงานและเป็นหลักฐานแสดงประสิทธิผล 
ของการด าเนินงาน (ประเสริฐ สุทธิสิทธิ์, 2545, หน้า 108) 
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ขอบข่ายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาจะครอบคลุมขอบข่ายการด าเนินงานในเร่ืองส าคัญ  ๆ 
ดังต่อไปนี้ (จ ารัส นองมาก, 2544, หน้า 23) 

1. การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ เป็นการจัดท ารายละเอียดลักษณะหน่วยงานท่ีมี
คุณภาพว่าในแต่ละด้านจะต้องเป็นเช่นไร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้บรรลุลักษณะ
ดังกล่าว มาตรฐานคุณภาพจึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการก่อสร้างของวิศวกร  โดยปกติ
แล้วหน่วยงานต่าง ๆ จะร่วมกันก าหนดมาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานเป็นความคาดหวัง
ท่ีจะต้องผลักดันให้บรรลุ ถ้าเป็นสถานศึกษาส่วนใหญ่กรมต้นสังกัดจะก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดไว้ให้ โดยระบุลักษณะคุณภาพในแต่ละเรื่องพร้อมตัวบ่งชี้
แสดงถึงคุณภาพตามลักษณะดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ี 

2. การควบคุมคุณภาพ เป็นการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของการบริหาร 
เพื่อให้แน่ใจว่างานจะมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดการควบคุมคุณภาพ 

3. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบ
สภาพจริงว่า ด าเนินการไปได้มากน้อยเพียงใด การตรวจสอบคุณภาพจะต้องด าเนินการ
โดยผู้มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ  การตรวจสอบ
คุณภาพในสถานศึกษา ถ้าเป็นเรื่องภายในสถานศึกษาผู้ตรวจสอบก็จะเป็นบุคคลภายใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด แต่ถ้าเป็นการตรวจสอบจากภายนอก ผู้ตรวจสอบก็จะ
เป็นบุคคลอื่นท่ีไม่ได้สังกัดสถานศึกษาหรือหน่วยงานบังคับบัญชาของสถานศึกษานั้นๆ  

4. การประเมินคุณภาพ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับผลการตรวจวัดเกณฑ์ 
เป็นความคาดหวัง เช่น ในกรณีของสถานศึกษาสิ่งท่ีคาดหวังก็คือ เกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
ก าหนดในข้อ 1 ว่า แต่ละเร่ืองถ้าจะให้บรรลุคุณภาพจะต้องเป็นอย่างไร ผลการตรวจวัด 
คือ ความเป็นจริงท่ีได้จากการตรวจสอบในข้อ 3 
 
ความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 มีเหตุผลความจ าเป็นหลายประการท่ีท าให้สถานศึกษาต้องด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, 2543, หน้า 1) 

1. กระแสโลกาภิวัตน ์
1.1  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  การสื่อสาร 
1.2  การแข่งขันกับนานาชาติ 
1.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 2.  สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย 
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 2.1  วิกฤตเศรษฐกิจ 
 2.2  คุณภาพของประชากรต่อการพัฒนาประเทศ 
 2.3  ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ 
 2.4  วิถีทางประชาธิปไตย 

3. สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 3.1  การจัดการศึกษาของสถานศึกษายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการท่ี

แท้จริงของผู้เรียน สังคม ประเทศชาติ และกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 3.2  รัฐไม่สามารถสร้างคนให้มีจิตใจท่ีดี ให้มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิต

ในสังคม ประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
4.  บทบัญญัติด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 4.1  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ี

รัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (มาตรา 43) 
 4.2  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน (มาตรา 43) 
 4.3  จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (มาตรา 81) 

5.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (หมวด 6) 
 5.1  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก (มาตรา 47) 

 5.2  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา ๔๘) 
 5.3  ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท าการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของการศึกษา ให้มีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกห้าปี และเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน (มาตรา 49) 
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 จากเหตุผลที่กล่าว สถานศึกษาจึงต้องด าเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อที่จะ  
พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นท่ีเชื่อมั่น
ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของ
ประเทศโดยตรง 
  
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาก าหนดไว้ 6 
ขั้นตอน ท่ีสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมสามัญศึกษา, 2543, หน้า 23-40) 

1. การศึกษาและการเตรียมการ เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญมากส าหรับการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันศึกษา เพราะเป็นการสร้างการรับรู้ การ
ตระหนักและการยอมรับ ตลอดจนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ท่ีท าให้ครูและบุคลากรทุกคน
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันศึกษา ด้วยยุทธศาสตร์การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.1  การตั้งคณะท างานศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องคัดสรรครูหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
เสียสละ ทุ่มเทท้ังแรงกายแรงใจ สติปัญญาและเวลาท่ีสามารถร่วมกันท างานได้อย่างมีคุณภาพ 
ตั้งเป็นคณะท างานท่ีจะบุกเบิกในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ท่ีผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยบริหารฯ เป็นหัวหน้าคณะท างาน (คณะท างานนี้ควรเป็น
ทีมงานเล็ก ๆ ประมาณ ๘-๑๒ คน) บทบาทหน้าท่ีส าคัญของคณะท างานชุดนี้ ควรมีดังนี้ 

 1.1.1 ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งคณะท างานอาจจะศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากเอกสาร ส่ือต่าง ๆ การไปศึกษาดู
งานเพ่ือเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนน าแนวทางของหน่วยงานอื่นมา
ศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 1.1.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คณะท างาน 
ชุดนี้จะต้องก าหนดรูปแบบ หรือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งระบบ
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา/
กรม และกระทรวงฯ และจะต้องสามารถท าให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษานั้น
สามารถปฏิบัติการในสถานศึกษาได้อย่างมีปะสิทธิภาพ 

 1.1.3 สร้างสื่อ/เอกสาร/คู่มือ และเครื่องมือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา คณะท างานชุดนี้จะประสานงานร่วมมือกับครูหรือบุคลกรของ
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หมวด/งานต่าง ๆ ในการสร้างสื่อ/เอกสาร/คู่มือ และเครื่องมือต่าง ๆที่จะท าให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและมีคุณภาพ 
  1.2  การให้การศึกษาแก่ครูและบุคลากร ด้านความรู้ความเข้าใจ  และการ
ยอมรับ ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของครูและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง นับเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องวางแผนในการ
ด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและโน้มน้าวจูงใจให้ครูและบุคลากร
ยอมรับและผูกพันท่ีจะร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ 
 ยุทธศาสตร์หรือกลวิธีในการให้การศึกษาแก่ครูและบุคลากรดังกล่าวควรใช้อย่าง
หลากหลายตามความต้องการความจ าเป็นของสถานศึกษา ซ่ึงควรจะมีทั้งการประชาสัมพันธ์
ในแบบต่าง ๆ การประชุมชี้แจงและให้ศึกษาด้วยตนเอง การประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม
เพื่อให้ครูและบุคลากรเรียนรู้ เจตคติ ตลอดจนความรู้สึกจะร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งแนวคิดที่จะสร้าง
ความรู้สึกผูกพันและมีเจตคติท่ีดีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
นั้น สถานศึกษาควรด าเนินการสร้างความรู้ ความคิดและความรู้สึก ความผูกพันท่ีแสดง
หรือเกิดขึ้นจากครูและบุคลากรเอง โดยอาศัยแนวคิดการประกันคุณภพการศึกษา 5 ด้าน 
คือ การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการ การมี
ส่วนร่วม และการร่วมคิดร่วมท า การกระจายอ านาจทางการศึกษา และการแสดงความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ การท่ีแนวคิดเหล่านี้จะเกิดการปฏิบัติเป็นรูปธรรมในทุกระดับ
และทุกคนอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจะต้องพัฒนาความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรม 
การกระท า ซึ่งถือว่าเป็นการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการท างาน  เพื่อคุณภาพของ
ผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
  1.3  การตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกจากสถานศึกษาจะมีคณะกรรมสถานศึกษา ซึ่งเห็นชอบกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และถือเป็นนโยบายท่ีส าคัญที่สุดในการ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จแล้ว สถานศึกษาควรต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ ในการด าเนินการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  การตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาสามารถด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างทีมงานและการ
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พัฒนาทีมงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน 
ศึกษา ดังนั้น การก าหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจนของทีมงานต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและระบบ กระบวนการท างานของทีมงานถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ
ท่ีสุดของการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สิ่งท่ีผู้บริหารและทีมงาน 
หรือครูบุคลากรทุกคนต้องตระหนัก คือ คุณภาพของผู้เรียนทุกคนที่เป็นเป้าหมายความส าเร็จ
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทุกคน
และทุกทีมงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเป็นอย่างดีในเร่ืองของระบบ แนวคิด 
กระบวนการ และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของตน เพราะ
ความผูกพันและความมุ่งมั่นเหล่านี้ จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาท่ีมั่นคงและยั่งยืน
ตลอดจนน าไปสู่ความส าเร็จท้ังรายบุคคล ทีมงานและสถานศึกษาโดยรวม 

2. การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา  
ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารท่ีจะออกแบบกระบวนการท างานภายในสถานศึกษา
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญา ความเชื่อ เป้าหมาย วิสัยทัศน์และภารกิจของสถานศึกษา 
ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น กระบวนการบริหารอันดับ
แรกที่สถานศึกษาควรด าเนินการ คือ การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะสร้างความมั่นใจและให้เป็นหลักประกันต่อ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน
ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังผู้เรียนและการจัดการ ศึกษา 
ของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด ดังนั้น การสร้างความมั่นใจและความ
พึงพอใจในคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคนก็คือ การวางแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบในการด าเนินการดังนี้  

 2.1  การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากแนวคิดของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5 ด้าน การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การใช้สถานศึกษา
เป็นฐานในการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และการร่วมคิดร่วมท าการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา และการแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ เป็นแนวคิดที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ของสถานศึกษาในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพการศึกษาอย่างดีที่สุด ดังนั้น ในการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาของตนเอง
ได ้ซึ่งมาตรฐานนั้นจะต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการศึกษาระดับชาติและมาตรฐานการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ ศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน ในการร่วมมือร่วมใจ กันจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา แนวทางในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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   2.1.1  ตั้งคณะท างานศึกษามาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น วิเคราะห์
ศักยภาพ ความพร้อมความจ าเป็นของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน หรือผู้ท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียกับการศึกษา (Stakeholders) และน ามายกร่างก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
ซึ่งคณะท างานอาจจะ 

   -  ปรับ-เพิ่มกลุ่มมาตรฐาน 
   -  ปรับ-เพิ่มรายการมาตรฐาน 
   -  ปรับ-เพิ่มตัวชี้วัดแต่ละมาตรฐาน และ 
   -  ก าหนดเกณฑ์หรือระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐานและแต่ละ

ตัวชี้วัด 
  2.1.2  จัดประชุมเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท้ังครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา 

  2.1.3  ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลังจาก
ผ่านความเห็นขอบของทุกคน 

  2.1.4  เผยแพร่และสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ความผูกพัน ท่ีทุกคน
จะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลลัพธ์ท่ี
มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีทุกคนร่วมกันก าหนด  

 2.2  การจัดท าข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท าข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษา นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เพราะข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาจะถูกน ามาใช้ในการตัดสินใจ
ด าเนินการต่างๆ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแต่ระบบการควบคุม 
คุณภาพการศึกษา ท่ีสถานศึกษาจะต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด ซึ่งจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ
มาแสดงคุณภาพหรือความสามารถในปัจจุบันของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใด สูงหรือต่ า
กว่ามาตรฐานเพียงใด ซึ่งขอ้มูลสารสนเทศนี้เรียกว่าข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) ส่วนใน
ระบบการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาก็จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ี
แสดงผลส าเร็จ หรือความก้าวหน้าในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบหนึ่ง
ปีว่า สถานศึกษามีคุณภาพหรือความสามารถในการจัดการศึกษาเพียงใด มีจุดแข็งจุดอ่อน
เรื่องใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ให้ผลส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาและธรรมนูญสถานศึกษา ส าหรับระบบ การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา
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ของสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน จะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
แสดงว่า สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานเพียงใด สามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ได้มาตรฐานการศึกษาและธรรมนูญสถาน ศึกษาหรือ มีกระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีน าไปสู่คุณภาพของผู้เรียนเพียงใด และสมควรหรือเหมาะสมท่ีจะได้รับการ
รับรองคุณภาพการศึกษาหรือไม่ 

 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษา
ต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลพื้นฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดมาตรฐาน  
การศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพโดยจัดท าให้เป็น
ระบบถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวได้ตลอดเวลา 

 2.3 การจัดท าธรรมนูญสถานศึกษา ธรรมนูญสถานศึกษา (school charter) 
ถือว่าเป็นแผนแม่บทในการด าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเกิดจากการวางแผน 
และพันธะสัญญาท่ีมีร่วมกันระหว่างคณะการมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรในสถานศึกษา  ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดในการจัดท าธรรมนูญสถานศึกษา สิ่งท่ีสถานศึกษาจะต้องตระหนัก คือ วัตถุประสงค์ 
ของการจัดท าธรรมนูญสถานศึกษา ความส าคัญของการจัดท าธรรมนูญสถานศึกษา องค์ประกอบ 
ของธรรมนูญสถานศึกษา  ขั้นตอนการจัดท าธรรมนูญสถานศึกษา  และการน าธรรมนูญ
สถานศึกษาไปใช ้

  2.3.1  วัตถุประสงค์ของการจัดท าธรรมนูญสถานศึกษา 
   -  เพื่อใช้เป็นแม่บทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิด

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
   -  เพื่อให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมและการร่วมคิดร่วม

ท าระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.3.2  ความส าคัญของการจัดท าธรรมนูญสถานศึกษา 
   -  สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบ

ชัดเจน 
   -  สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกิด

ความรู้สึกรับผิดชอบ ความผูกพัน ในการร่วมมือกันจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะ

ได้มาซึ่งแผนการด าเนินงานรายปีของสถานศึกษา โดยทั่วไปแล้วการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีจะเป็นการน าเอายุทธศาสตร์ และกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในธรรมนูญสถานศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษามาด าเนินการวางแผนเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างไรก็ตามในแต่
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ละปี สถานศึกษาอาจจะมีความต้องการจ าเป็นท่ีนอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ในธรรมนูญ
สถานศึกษา เช่น การปรับเปลี่ยนมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของสถานศึกษา การเปลี่ยนแปลง 
กฎหมายหรือนโยบายด้านการศึกษาของรัฐ ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
ความต้องการจ าเป็นของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม  ท าให้สถานศึกษาต้องวางแผนการ
ด าเนินงานรายปีอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา สถานศึกษาควรด าเนินการตามขั้นตอน 
ต่อไปนี้  

1. ตั้งคณะท างานพิจารณายกร่างกรองแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา 
 

2. จัดประชุมพิจารณากรองแผนงาน/โครงการและงบประมาณของสถานศึกษา 
 

3. ให้ทุกฝ่าย/หมวด/งาน ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการของฝ่าย/หมวด/งานของตน 
 

4. จัดประชุมชี้แจงและพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีของของสถานศึกษา 
 

5. ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีขอสถานศึกษา] 
 

6. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 
 

 2.5  การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มาตรฐานและคุณภาพ
มักเป็นค าท่ีใช้คู่กัน กรท่ีสถานศึกษามีมาตรฐานหรือได้รับการรับรองมาตรฐานนั้น แสดงถึงว่า 
สถานศึกษานั้นมีคุณภาพ ซึ่งการท่ีสถานศึกษาจะมีคุณภาพหรือได้มาตรฐาน สถานศึกษา
ต้องมีกระบวนการในการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  และได้มาตรฐานด้วย 
ดังนั้น การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานจึงเป็นกลไกหรือยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ ท่ีส าคัญ
อย่างหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา คือ การสร้างหรือก าหนด
แนวปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  
ปฏิบัติ โดยท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด และตระหนักในคุณค่าความส าคัญของการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
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  2.5.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เป็นข้อก าหนดหรือแนว
ปฏิบัติของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด มา ตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
นี้จะมีลักษณะเป็นบทบัญญัติการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เป็นวินัย
หรือวัฒนธรรมคุณภาพท่ีทุกคนมีส่วนร่วมก าหนดและรับผิดชอบในการปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.5.2  มาตรฐานการปฏิบัติงานของหมวด/งาน เป็นข้อก าหนดหรือแนว
ปฏิบัติที่แสดงวิธีการปฏิบัติงานหรือกระบวนการในการท างานของมหมวด/งาน โดยบุคลากร
เฉพาะภายในหมวด/งานของตนเท่านั้นท่ีร่วมกันก าหนดและปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
เพื่อให้การท างานของทุกคนภายในหมวด/งาน มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ได้ผลสัมฤทธ์ิ
ตามมาตรฐานการศึกษา ท้ังของหมวด/งาน และสถานศึกษา 
  2.5.3  มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร  เป็นข้อก าหนดหรือแนว
ปฏิบัติที่แสดงวิธีการท างานหรือกระบวนการท างานของบุคลากรในสถานศึกษาแต่ละ บุคคล 
และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามภารกิจหรือบทบาทหน้าท่ี  เช่น การสอน หรือการบริหาร 
ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรนี้จะท าให้บุคลากรทุกคนมั่นใจว่าการปฏิบัติหรือ
การท างานของตนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ  
ในวิชาชีพ “เป็นมืออาชีพ” สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ของหมวด/งาน ซึ่งจะส่งผลไปสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.  การน าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้กับสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหาร 
จะต้องมียุทธศาสตร์ในการน าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อให้การด าเนินการ 
ต่าง ๆ ในสถานศึกษาเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางท่ีสถานศึกษา
ควรด าเนินการมีดังต่อไปนี้   
  3.1  ทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
   3.1.1  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.1.2  ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 
   3.1.3  ธรรมนูญสถานศึกษา 
   3.1.4  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   3.1.5  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   เป็นการสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ความรับผิดชอบ และความ
ผูกพันในวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภารกิจของสถานศึกษาท่ีทุกคนมีส่วนร่วมก าหนด 
ตัดสินใจและพร้อมท่ีจะด าเนินการตามแผนอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษา 
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  3.2  พัฒนาบุคลากร 
   3.2.1  ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 
   3.2.2  จิตส านึก ความรู้สึกที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
   3.2.3  การท างานเป็นทีม 
   3.2.4  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
   3.2.5  การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  
   3.2.6  ระบบการท างานท่ีมีคุณภาพ 
   3.2.7  ภาวะผู้น าเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
   3.2.8  การพัฒนาตนเอง 
   เพื่อการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดีต่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีความสามารถในการท างานร่วมกันในระบบ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  ทุกคนได้รับการพฒันาและปรับปรุงวิธีการท างาน
ของตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  มีความมั่นใจในความก้าวหน้าและความส าเร็จ
ของสถานศึกษาท่ีสมารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
  3.3  จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
   3.3.1  เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
   3.3.2  นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   3.3.3  แหล่ง/ศูนย์บริการทางวิชาการ 
   3.3.4  ระบบข้อมูล สารสนเทศ 
   3.3.5  อาคารสถานท่ี ห้องประชุม 
   3.3.6  บรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
   3.3.7  งบประมาณ 
   เป็นการสนับสนุนของสถานศึกษาที่จะให้บุคลากรทุกคนท างานอย่างมีความสุข 
ท้ังนี้ ปัจเจกบคุคลและทีมงาน หรือหมวด/งาน สถานศึกษาควรส ารวจความต้องการจ าเป็น 
และ ระดมสรรพก าลังใจในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ระบบการะประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.4  การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   3.4.1  ก าหนดนโยบาย 
   3.4.2  ก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
   3.4.3  ก าหนดระบบ/มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน เช่น การประชุม 
รายงาน 
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   3.4.4  ก าหนดระบบตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   3.4.5  ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
   เป็นการก าหนดและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้การปฏิบัติตามแผน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การปฏิบัติตามวัฒนธรรมคุณภาพตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา 
  3.5  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
   3.5.1  สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลของสถานศึกษา 
   3.5.2  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผน และด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล 
   3.5.3  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลท้ังระดับรายบุคคล รายกลุ่ม/
ทีมงาน หรือฝ่าย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.5.4  การให้ข้อมูลป้อนกลับ การสร้างขวัญก าลังใจ และการปรับปรุง/
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของ
บุคลากรและทีมงานทุกคน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนางานให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกคนได้เรียนรู้ ได้พัฒนา และมีความสุข ความพึงพอใจในการท างาน 
และสามารถด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีและภารกิจตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาได้ส าเร็จ 
 4.  การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีองค์ประกอบ ๓ ระบบ คือ  (1) ระบบการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา (2) ระบบการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
(3)  ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพของสถานศึกษา  ในระบบการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา สถานศึกษาควรด าเนินการตามขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาและการเตรียมการ การ
วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  และการน าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ 
โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการศึกษา 
ซึ่งจะมีระบบ กลไกและการบวนการเกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน   การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ในระบบ
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การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาจะเป็นการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน 
ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาใน 3 ระดับ คือ  
  4.1  การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา 
  4.2 การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยเขตพื้นที่การศึกษา 
  4.3  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมของประเทศ โดยกระทรวงฯ  
 ตามระบบการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (internal 
audit) นี้ ถือว่าเป็นกระบวนการการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดย
บุคลากรของสถานศึกษา หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศมาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
หรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และธรรมนูญสถานศึกษา 
 5. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา การพัฒนาและการปรับปรุง
คุณภาพของสถานศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีท่ีสิ้นสุด การพัฒนา 
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะมี 2 ระดับ คือ  
  5.1  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการตรวจสอบ  ทบทวน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาพิจารณาวางแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมุ่งเน้นให้
แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จตามธรรมนูญสถานศึกษาโดยมีเป้าหมาย 
จุดเน้นที่ส าคัญ คือ คุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ท่ีก าหนดไว้ 
  ดังนั้น กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาจะถูก
ก าหนดลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งเกิดจากการน าข้อมูลสารสนเทศหรือผลจากการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐานแต่ละตัวชี้วัดซ่ึงยังไม่ได้มาตรฐาน 
ตามท่ีก าหนด  จ าเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสถานศึกษา  สามารถน าข้อมูล
สารสนเทศเหล่านี้มาวิเคราะห์ตัดสินใจ วางแผนก าหนดเป็นยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ดังนั้น  ยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จจึงขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ ความต้องการ 
ความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา   โดยเฉพาะคุณภาพหรือความสามารถ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็นผู้น าก าหนดทิศทาง  เป้าหมายของสถานศึกษาและ
สร้างผู้น า สร้างทีมงานและพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการท่ีจะท าให้สถาน 
ศึกษามีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
  5.2  การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
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การพัฒนามาตรฐานการศึกษานี้ควรจะเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทุกฝ่ายหลังจากที่สถานศึกษาได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือองค์กร 
ประเมินภายนอก  หรือสถานศึกษามั่นใจว่าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแล้ว โดยมีข้อมูลสารสนเทศและหลักฐานต่างๆ ท่ีชี้หรือแสดงว่า
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
  ดังนั้น สถานศึกษาจึงสามารถพัฒนามาตรฐานของตนเองให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้ 
ข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละปี 
เมื่อเทียบเคียงกับข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะชี้
หรือแสดงหลักฐานร่องรอยของความส าเร็จและความก้าวหน้าของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
ว่าสามารถพัฒนาคุณภาพในแต่ละมาตรฐานประสบผลส าเร็จอย่างไร และข้อมูลสารสนเทศ 
เหล่านี้ยังแสดงให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน ให้สถานศึกษาน ามาพัฒนาปรับปรุงตนเอง และท่ี
ส าคัญคือ ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้จะต้องน ามาใช้ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีต้องการจะพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
กว่ามาตรฐานการศึกษาเดิม 
  จะเห็นได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการพัฒนา
คุณภาพท่ีไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป ซึ่งสถานศึกษาสามารถน าแนวคิดของเดมิ่งเกี่ยวกับวงจนคุณภาพ  PDCA  มา
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หมดรอบแล้วเริ่มต้นใหม่ไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด กล่าวคือ P  คือ 
การวางแผน (Plan) D คือ การปฏิบัติ (Do) C คือ การตรวจสอบ/ประเมิน (Check)  และ 
A คือ การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action) สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ท้ังส่วนท่ีดี
เป็นจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป และส่วนท่ียังต้องปรับปรุงก็ท าให้ดีขึ้นจนได้มาตรฐาน และ
ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นตลอดไป หัวใจส าคัญของวงจน PDCA  คือ ต้องท าให้ครบวงจร 
และท าอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดไปไม่มีท่ีสิ้นสุด 

6. การเตรียมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  การด าเนินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีผ่านมา คือ ระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา และระบบ
การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถือว่าเป็นระบบการประกันคุณภาพภายใน ส่วนระบบการประกัน
คุณภาพภายนอกนั้นจะสอดคล้องกับระบบการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรืองค์กรประเมินภายนอก อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกห้าปี และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน ดังนั้น ใน
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ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อ
รับรองคุณภาพจากองค์กรการประเมินภายนอก 
  การเตรียมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เป็นการเตรียมความพร้อม
และความมั่นใจของสถานศึกษาท่ีจะรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษา 
  การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จะเกิดขึ้นใน 2 
กรณี คือ 
  6.1  สถานศึกษามีความพร้อมท่ีจะรับการประเมิน เพราะสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด แล้วขอให้ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือองค์กรประเมินภายนอกมาประเมินคุณภาพ
ของสถานศึกษา เพื่อให้การรับรองมาตรฐานหรือประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  6.2  สถานศึกษาได้ผ่านการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือองค์กรประเมินภายนอกครบห้าปีแล้ว 
ถึงก าหนดเวลาท่ีจะต้องประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกในคร้ังต่อไปนี้  
   6.2.1  การประสานกับองค์กรการประเมินภายนอก ในการประเมินเพื่อ
รับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากองค์กรประเมินภายนอก ส่ิงท่ีสถานศึกษา
ควรด าเนินการอันอับแรก คือ การประสานงานกับองค์กรประเมินภายนอกเกี่ยวกับระบบ
หรือขั้นตอนการประเมิน วิธีการประเมิน ระยะเวลาการประเมิน และการเตรียมการของ
สถานศึกษา เป็นต้น แม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้สถานศึกษา
จัดเตรียม เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนเตรียมบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา
รวมท้ังผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา แต่การประสานงานให้รู้ขั้นตอน
หรือรายละเอียดที่ชัดเจนจะท าให้การประเมินเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งก็จะเป็นผลดีของสถานศึกษาในการเตรียมการด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์  
   6.2.2  การสร้างความเข้าใจให้ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างความ
เข้าใจให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงการท่ีสถานศึกษาก าลังพร้อมรับการ
ประเมินจากภายนอก  เป็นการกระตุ้นจูงใจให้ทุกคนมีความพร้อมและกระตือรือร้นท่ีจะ
ได้รับการประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งการสร้างความ
เข้าใจนี้จะท าให้ทุกคน ทุกทีมงานในสถานศึกษามีความพร้อมในทุกด้าน การสร้างความ
เข้าใจนี้ไม่ใช่สร้างการรับรู้แต่เพียงเฉพาะแก่ครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา
เท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกคนที่อยู่ท้ังในและนอกสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน พ่อค้า
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แม่ค้า และผู้ปกครองชุมชน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมอย่างส าคัญในความส าเร็จของ
สถานศึกษา 
  6.2.3  การเตรียมการด้านบุคลากร การเตรียมการด้านบุคลากรเป็นการ
เตรียมความพร้อมในด้านบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินโดยตรง เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา สิ่งส าคัญที่สถานศึกษาควรด าเนินการคือ ความชัดเจนใน
บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรเหล่านั้น ตลอดจนความสามารถในการแสดงข้อมูล/สารสนเทศ 
หรือเอกสารและการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสถานศึกษาควรจะต้องวางแผนและด าเนินการ 
ตามระบบขั้นตอนของการประเมินทีคณะกรรมการประเมินภายนอกได้แจ้ง หรือประสานงาน 
เป็นข้อตกลงกันไว้ 
  การวางแผนเพื่อรับการประเมินจากองค์กรภายนอก และทดลองด าเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ก่อนที่มีการประเมินจริงจากคณะกรรมการประเมินภายนอก เป็นสิ่งท่ีจะ
สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกบัการประเมิน และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับครูและบุคลากรอื่นๆ ท่ีพร้อมจะรับการประเมินจากภายนอก 
  6.2.4  การเตรียมการด้านเอกสาร รายงาน ส่ือ อุปกรณ์ การเตรียมการด้าน
เอกสาร รายงาน ส่ือ อุปกรณ์ของสถานศึกษานับเป็นการเตรียมการท่ีส าคัญที่สุด เพราะ
เอกสาร รายงาน ส่ือ อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเป็นหลักฐานร่องรอยท่ีให้ข้อมูลสารสนเทศ หรือ
ผลลัพธ์ส าคัญในการแสดงความก้าวหน้าหรือผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ซึ่งผลงานดังกล่าวควรจะชี้หรือแสดงให้เห็นคุณภาพของผู้เรียน กระบวน 
การท างานท้ังการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีดี 
ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ผู้ปกครอง ชุมชนและ 
สังคมยอมรับ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและธรรมนูญสถานศึกษา 
  เอกสาร รายงาน ส่ือ อุปกรณ์ท่ีสถานศึกษาควรจัดเตรียมให้พร้อมเพื่อรับการ
ประเมินจากภายนอกนั้น จะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประเมินภายนอกได้ประสานไว้ 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   -  เอกสาร รายงาน และรายงานผลต่าง ๆ เช่น มาตรฐานการศึกษาของ 
ก้าวหน้าต่าง ๆ รายงานการประชุม รายงานประเมินโครงการท่ีส าคัญๆ ตลอดจนเอกสาร
คู่มือท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   -  รายงานผลการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา หรือรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในแต่ละปี และควรมีหลักฐาน ร่องรอย
ของการรายงานหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน ตลอดจนน าผล
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การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาและด าเนินการ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   -  ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีแสดงความสามารถ หรือ
คุณภาพของสถานศึกษา ตลอดจนผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร 
ผู้เกี่ยวข้องและชุมชน 
   -  เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   -  รายงาน/หลักฐานการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาของฝ่าย/
หมวด/งาน และบุคคล เป็นต้น 
   -  รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา ตลอดจนบันทึกผลการปรับปรุง/พัฒนา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 จากการได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ท าให้สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษามีกระบวนการด าเนินการดังนี้  คือ การวางแผน 
การปฏิบัติ การตรวจสอบ/ประเมิน และการพัฒนา/ปรับปรุง ซึ่งจะเห็นได้ว่า กระบวนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวจะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ส่วนส าคัญประการหนึ่ง 
คือ เจตคติของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยนับเป็นนวัตกรรมการศึกษา เพราะเป็นเรื่อง
ใหม่ท่ีมีการจัดท าขึ้นเพื่อให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพ (อาภรณ์ ครองกิจการ 2547, หน้า 12) ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้าน 
การ ประกันคุณภาพการศึกษาสัมฤทธ์ิผลตามความคาดหวัง นักการศึกษาจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ 
ถึงจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา (ทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2541, หน้า 2) ได้
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายตลอดจนข้อดี ข้อเสียของการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประกันคุณภาพ คือ 

1. ช่วยสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการศึกษา 
2. สร้างความมั่นใจให้แก่สังคม ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเกี่ยวกับ

มาตรฐานการศึกษา 
 3. ช่วยให้หน่วยงานจัดสรรงบประมาณท าหน้าท่ีได้เต็มความรับผิดชอบ 

4. ให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล 
หน่วยจัดสรรงบประมาณ และสถาบันอุดมศึกษา 
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5. ให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความหมายของ
โปรแกรมการศึกษา 

6. ก่อให้เกิดมาตรการความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่ีจัดสรรจากกระเป๋าของ
ประชาชนหรือบุคคลท่ีให้ทรัพยากรแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 ส่วนข้อดีของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การเพิ่มคุณภาพการศึกษาเพิ่ม
ความส าคัญของการเรียนการสอน หลักสูตร และรายวิชามีความชัดเจน อาจารย์มีส่วนร่วม 
นักศึกษามีส่วนร่วมและได้ทรัพยากรเพิ่ม ส าหรับข้อเสีย ได้แก่ การมีค่าใช้จ่ายมาก ใช้บุคลากร
มาก ใช้เวลามาก ใช้เอกสารมากและยากท่ีจะท าให้เป็นระบบอันหนึ่งอันเดียว 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้ตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้คณะและคณะเลือกระบบประกันคุณภาพฯ ของตนเอง
หรือการพัฒนาระบบของตนเองที่สามารถตรวจสอบได้และใน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2543
ศาสตราจารย์ประจ า รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีได้แถลงนโยบายประกันคุณภาพไว้ดังนี้ 
“รามค าแหงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิต ท่ีมี
คุณภาพเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ” การประกาศนโยบายดังกล่าวนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลกรท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานต่ างๆของมหาวิทยาลัยและได้ท าการพัฒนา  
ปรับปรุงหน่วยงานของตนเองได้รับการรับรองประกาศคุณภาพอย่างเป็นทางการ (ISO ๙๐๐๒) 
จากผู้ตรวจสอบภายนอกรวม ๓ หน่วยงาน คือ ส านักหอสมุดกลางศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สถาบันคอมพิวเตอร์ และส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
ในขณะเดียวกันคณะวิชาต่างๆ ก็ได้ด าเนินการประกันคุณภาพด้วยระบบ QA โดยอ้างอิง
องค์ประกอบท้ัง ๙ ของทบวงมหาวิยาลัยเพื่อสอดคล้องกับดัชนีของผู้ตรวจสอบภายนอก 
(สมศ.)เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีการ
ด าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจัดการด าเนินงานเพือ่เผยแพร่สู่สาธารณะเป็นท่ี
ยอมรับโดยมีเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และสอดคล้องกับการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่ระบุให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น และมีการตรวจสอบ
คุณภาพจากองค์กรภายนอก  มหาวิทยาลัยรามค าแหงจึงเห็นควรให้มีการจัดต้ังส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงขึ้น เพื่อท่ีจะด าเนินการตามภารกิจทางการ



 27 
 

ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามหมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47, 48, 49, 50 และ 51 
เพื่อให้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีการด าเนินการ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจัดการด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นท่ียอมรับโดย
มีเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และสอดคล้องกับข้อก าหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ท่ีระบุให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้น และให้มีการตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรภายนอก   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จึงได้จัดตั้งส านักประกนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงขึ้นเพ่ือท่ีจะด าเนินการ 
ตามภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 หน้า 18)  
 1.  เพื่อให้สาธารณะชนมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยรามค าแหงด าเนินการตามพันธกิจ
หลัก 4  ด้านของการอุดมศึกษาครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
 2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและพร้อมรับการ
ประกันคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยรวมท้ังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง   
 3.  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ
ท่ีดีและสามารถตรวจสอบได้       
 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง คือ การมอบหมายให้ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/สาขาวิทยบริการ/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(มัธยมศึกษาและประถมศึกษา) ด าเนินการประกันคุณภาพของตนเอง โดยแบ่งเป็น 3 ระบบ 
คือ (มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2550, หน้า 22) 

1. คณะ/ส านัก ท่ีเน้นงานด้านการบริการให้แก่นักศึกษาจะใช้ระบบ ISO 
9001:2000 

2. คณะ/ส านัก/สาขาวิทยบริการอื่น ๆ ใช้ระบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยอิงองค์ประกอบท้ัง 
9 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (มัธยมศึกษาและประถมศึกษา) ใช้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี สมศ. 
ก าหนด 
 คณะ/ส านัก ท่ีใช้ระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๐ 
จะปฏิบัติตามหลักการบริหารคุณภาพ ๘ ประการของระบบ ISO ซึ่งได้แก่ (มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 2550, หน้า 22-23) 
 หลักการท่ี 1 : องค์กรท่ีให้ความส าคัญแก่ลูกค้า (Customer Focused 
Organization)  
 หลักการท่ี 2 : ความเป็นผู้น า (Leadership) 
 หลักการท่ี 3 : การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People) 
 หลักการท่ี 4 : การบริหารเชิงกระบวนการ ( Process Approach) 
 หลักการท่ี 5 : การบริหารเป็นระบบ (System Approach to Management) 
 หลักการท่ี 6 : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) 
 หลักการท่ี 7 : การตัดสินใจจากข้อมูลที่เป็นจริง (Factual Approach to Decision) 
 หลักการท่ี 8 : ความสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อประโยชน์ร่วม (Mutually Beneficial 
Supplier Relationship) 
 ส่วนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (มัธยมศึกษาและประถมศึกษา) ใช้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี สมศ.
ก าหนด (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549, หน้า 27) 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพ เพื่อให้คณะ สถาบัน ส านัก 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงน าไปใช้ปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมหรือเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ภาวิณี รัตนวิจัย (2550) ศึกษาเรื่อง ความรู้และเจตคติท่ีมีต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า  

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีเจตคติต่อการประกันคุณภาพ การศึกษาอยู่
อยู่ในระดับดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มท้ังหมด 

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
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3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สายปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
และประสบการณ์การอบรม/ประชุมด่านการประกันคุณภาพการศึกษา ปรากฏผลดังนี้  

 3.1 บุคลากรมีอายุต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.2 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3.3 บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.4 บุคลากรท่ีสายปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.5 บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การอบรม/ประชุมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. เปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา จ าแนกตาม อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สายปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และประสบการณ์
การอบรม/ประชุมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 

 4.1 บุคลากรท่ีมีอายุต่างกันมีเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4.2 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีเจตคติต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 4.3 บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีเจตคติต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4.4 บุคลากรท่ีมีสายปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่างกัน มีเจตคติต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4.5 บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การอบรม/ประชุมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่างกัน มีเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

5. ความรู้และเจตคติท่ีมีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความสัมพันธ์ต่อกันในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .386 
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วิลาวัลย์ ศรีแผ้ว (2546) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  

1. สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและเป็นรายด้านท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านปัจจัย 
และด้านกระบวนการ มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  

2. ปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและเป็นรายท้ัง 3 ด้าน ด้านผู้เรียน ด้านปัจจัย และด้าน
กระบวนการ มีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย 

3. การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
มาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน พบว่าแตกต่างกัน  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นนวัตกรรมการศึกษาท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพของคนเป็นส าคัญ 
ซึ่งการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพจะประสบผลส าเร็จ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ 
ความรู้วามเข้าใจของบุคลากร การมีส่วนร่วม และความพร้อมในการด าเนินงาน ดังนั้น 
ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาเจตคติของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ี
มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยท่ีได้รับน่าจะเป็นประโยชน์และสามารถน า
ข้อมูลไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถาบันการศึกษา และจากการวิจัยพบว่า สถานภาพส่วนตัวของบุคลากรมีผลต่อเจตคติ
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 



 

 

บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
   
 การศึกษาวิจัย ความพร้อมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือ
รับการประเมินจากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ 
เฉลิมพระเกียรต ิ ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  ผู้วิจัยได้ก าหนด
แนวทางในการด าเนินการศึกษาวิจัย โดยมุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร และด้าน
การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน  ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีสร้างขึ้นมาโดยใช้ลักษณะมาตรวัดท่ีเรียกว่า Likert Scale  ด้วยการวัด
ตัวแปรต่าง ๆ โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าการประเมินระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
มหาวทิยาลัย และน ามาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences)  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จ านวน 23 สาขา ประกอบด้วย 
อาจารย์/ผู้บริหาร  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิทยบริการฯ ละ 15 คน   
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ
สถานภาพส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย  

1. สถานภาพส่วนบุคคล 
 1.1  วุฒิการศึกษา 
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 1.2  ประสบการณ์การท างาน 
 1.3  สถานภาพในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

  2. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
   2.1  ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   2.2  ได้รับการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   2.3  ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษา
จากฝ่ายประกันคุณภาพ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  คือ ความพร้อมในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือรับการประเมินจากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการด้าน
การมีส่วนร่วมของบุคลากร และด้านการตรวจสอบและการปะเมินคุณภาพภายใน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพือ่เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ แบ่ง ออกเป็น   
3 ตอน ประกอบด้วย  
 ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  2 ข้อ ประกอบด้วย  
 1. สถานภาพส่วนบุคคล จ าแนกตาม วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การท างาน 
และ  สถานภาพในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

2. สภาพแวดล้อมในการท างาน   
 ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  จ านวน  38 ข้อ ประกอบด้วย
ข้อค าถามด้านการบริหารจัดการ  ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร และด้านการตรวจสอบ
และการปะเมินคุณภาพภายใน 

ตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิด ส าหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ 
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน 4 ข้อ 
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เกณฑ์การให้คะแนนเป็นการก าหนดระดับคะแนนเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
น าไปใช้ประเมินข้อค าถามในแต่ละข้อว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับใด (ตอนที่ 2) จ านวน 
38 ข้อ ซึ่งเป็นข้อถามถามแบบ Rating scale โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ใน
แต่ละช่วงมีความห่างของคะแนนเท่า ๆ กัน คือ 1 คะแนน ดังนี้  

มากท่ีสุด เท่ากับ  5 คะแนน 
มาก  เท่ากับ  4 คะแนน 
ปานกลาง เท่ากับ  3 คะแนน 
น้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 
น้อยท่ีสุด เท่ากับ  1 คะแนน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนน าไปทดลองใช้ (Pre-Test)กับบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (alpha coefficient) ของคอนบัค (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2538, 
หน้า 132 - 133) ได้ค่าแอลฟ่าเท่ากับ .88  
  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 
 หลังจากสร้างและทดสอบเครื่องมือแล้ว ได้น าไปแจกให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 345 ชุด ได้กลับคืนมา 331 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 95.94  แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามไปประมวลผลและวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรม  SPSS  (Statistical Package for the Social Sciences) โดยการหาค่า 
ความถี่ (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) ใช้บรรยายสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง และหาค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
กรณีตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้ค่าทีเทสต ์(t-test) และตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟ เฟ่ 
(Scheffe) 
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 เกณฑ์ในการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อแปลความหมายในการวัดระดับความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ได้ก าหนดช่วงคะแนน ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49   หมายถึง    บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49    หมายถึง     บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49   หมายถึง    บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง      บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 



 

 

บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ผู้ศึกษาวิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง
และแปลความหมายตามล าดับ ดังนี้  

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน  
 ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ



 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางท่ี 1 - 2 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
วุฒิการศึกษา   
     น้อยกว่าปริญญาตรี 28 8.5 
     ปริญญาตรี 138 41.7 
     สูงกว่าปริญญาตรี 165 49.8 

รวม 331 100.0 
ประสบการณ์การท างาน 
     น้อยกว่า 5 ปี 

 
68 

 
20.5 

     5 - 10 ปี 138 41.7 
     มากกว่า 10 ปี  125 37.8 

รวม 331 100.0 
สถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
     อาจารย์/ผู้บริหาร 9 2.7 
     พนักงาน 118 35.6 
     ลูกจ้าง 204 61.6 

รวม 331 100.0 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
มีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 165  คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 และ
สูงกว่าปริญญาตรจี านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 มีประสบการการท างานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5-10 ปี 
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7  น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5  
ส่วนสถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราวรายป)ี 
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จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6  พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.6 และเป็นอาจารย์/ผู้บริหาร จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
สภาพแวดล้อมในการท างาน  

สภาพแวดล้อมการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา 

  

     สม่ าเสมอ 242 73.1 
     บางครั้ง 72 21.8 
     น้อย 17 5.1 
     ไม่เคย 0 0 

รวม 331 100.0 
ได้รับการฝึกอบรมการประกันคุณภาพจาก
มหาวิทยาลัย 
     เคย 

 
 

221 

 
 

66.8 
     ไม่เคย 110 33.2 

รวม 331 100.0 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาจากฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ สาขาวิทยบริการฯ  

  

     เคย 310 93.7 
     ไม่เคย พนักงาน 21 6.3 

รวม 331 100.0 
 

 จากตารางท่ี 2  พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ  ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1 เคยได้รับการอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8  และส่วนใหญ่
เคยได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ ของสาขาวิทยบริการฯ จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 93.7 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิพระเกียรติ  

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ได้ผลวิเคราะห์
ดังตารางท่ี 3 - 6 

ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
ในภาพรวมและรายด้าน ดังนี้  

สภาพการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
x  S.D. ระดับ 

ด้านการบริหารจัดการ 4.15 .505 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร   4.13 .651 มาก 
ด้านการตรวจสอบและประเมิน 
คุณภาพภายใน  

4.13 .662 มาก 

รวม 4.14 .567 มาก 
 

จากตาตางท่ี 3 พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ ศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( x = 4.14) ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้านก็พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.15) รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร และด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

เท่ากัน มีค่าเฉล่ีย  ( x = 4.13)  
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา หาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
ด้านการบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการ x  S.D. ระดับ 
1 ก าหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ นโยบายและ

แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

4.41 .602 มาก 

2 มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.40 .627 มาก 

3 มีการก าหนดโครงสร้างระบบการบริหารที่ชัดเจน 4.28 .658 มาก 
4 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน 4.21 .692 มาก 
5 มีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพเป็นไปโดยมี

เกณฑ์วิธี และการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
4.22 .662 มาก 

6 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4.08 .707 มาก 
7 ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการด าเนินงาน 4.13 ..649 มาก 
8 จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4.16 .682 มาก 
9 ปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ 4.20 .681 มาก 
10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านต่าง ๆ 4.21 .703 มาก 
11 จัดท าฐานข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
4.07 .693 มาก 

12 มีการติดตามและประเมินแผนการด าเนินงานทุกแผนงาน 4.15 .644 มาก 
13 มีการประเมินผลการด าเนินงาน 4.19 .688  
14 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการด าเนินการ

ประกันคุณภาพ 
4.09 .692 มาก 

15 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.00 .719 มาก 

16 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนกิจกรรมอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

3.93 .710 มาก 

17 จัดบรรยากาศ สถานที่ที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 4.08 .721 มาก 
18 มีการน าผลการประเมินมรปรับปรุงการด าเนินงาน 4.12 .710 มาก 
19 มีแผนการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสอนและการสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอ 

4.13 .631 มาก 



 40 
 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

 การบริหารจัดการ x  S.D. ระดับ 
20 มีนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา 
4.13 .594 มาก 

21 มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4.04 .686 มาก 
22 มีแหล่งข้อมูล บริการให้ค าปรึกษา แนะแนว ประชาสัมพันธ์

ให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพหรือศึกษาต่อ 
4.07 .688 มาก 

23 มีนโยบายสนับสนุนการท าวิจัยสถาบันของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.06 .675 มาก 

24 มีนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

4.20 .683 มาก 

25. มีนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.26 .663 มาก 

 รวม 4.15 .505 มาก 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ด้านการบริหารจัดการ

อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าบุคลากรมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ นโยบาย
และแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

( x = 4.41) รองลงมาคือ มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

มีค่าเฉลี่ย  ( x =  4.40)  มีการก าหนดโครงสร้างระบบการบริหารท่ีชัดเจน  มีค่าเฉลี่ย 

( x = 4.28)  ตามล าดับ และข้อที่มรีะดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด

คือ การจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย ( x = 
3.93)  
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ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

 การมีส่วนร่วมของบุคลากร x  S.D. ระดับ 
26 ร่วมวางแผน ก าหนดนโยบายบริหารคุณภาพของ

หน่วยงาน 
4.10 .714 มาก 

27 ร่วมก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
หน่วยงาน 

4.12 .736 มาก 

28 ร่วมก าหนดข้อตกลงและข้อก าหนดต่าง ๆ ของหน่วยงาน 4.07 .773 มาก 
29 ร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงาน 4.07 .768 มาก 
30 ร่วมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 4.16 .735 มาก 
31 เป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 4.22 .676 มาก 
32 ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 4.15 .731 มาก 
 รวม 4.13 .651 มาก 
 

 

   
จากตารางท่ี 5 พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ด้านการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.13) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า
บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการเป็นคณะกรรมการ

ด าเนินงานด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.22)  ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆมี

ค่าเฉลี่ย ( x =  4.15) และข้อที่มรีะดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด
เท่ากัน 2 ข้อ คือ ร่วมก าหนดข้อตกลงและข้อก าหนดต่างๆ ของหน่วยงาน และร่วมวิเคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย ( x =  4.07)   
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ตารางท่ี 6  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
ด้านการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน 

 การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน x  S.D. ระดับ 
33 มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานจริงมากกว่าการสร้างเอกสาร

หลักฐาน 
4.16 .754 มาก 

34 คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณ 4.16 .725 มาก 
35 ผู้ประเมินมีความเข้าใจเกณฑ์และวิธีการตรวจที่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
4.02 .829 มาก 

36 คณะกรรมการพิจารณาคู่มือคุณภาพรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ  4.11 .704 มาก 
37. ระหว่างการตรวจเยี่ยมเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมฟัง

อภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็น 
4.19 .731 มาก 

38. ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับ  4.15 .703 มาก 
 รวม 4.13 .662 มาก 
     

จากตารางที่ 6 พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ด้านการตรวจสอบและ

การประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างการตรวจเยี่ยมเปิดโอกาสให้

บุคลากรร่วมฟัง อภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.19) รองลงมามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานจริงมากกว่าการสร้างเอกสารหลักฐาน และ

คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณ ค่าเฉลี่ย ( x = 4.16) และข้อที่มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้ประเมินมีความเข้าใจเกณฑ์

และวิธีการตรวจท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.02) 
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ตอนที่ ๓ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ       
เฉลิมพระเกียรติ  

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ าแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกัน น าเสนอข้อมูลในตารางท่ี 7 - 11 
 

ตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ   
เฉลิมพระเกียรติ  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน 
วุฒิการศึกษา 

SS df MS F Sig. 
ด้านการบริหารจัดการ      
    ระหว่างกลุ่ม 3.136 2 1.568 6.332 .002 
    ภายในกลุ่ม 81.223 328 .248   

รวม 84.359 330    
ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร      
    ระหว่างกลุ่ม 2.982 2 1.491 3.566 .029 
    ภายในกลุ่ม 137.135 328 .418   

รวม 140.117 330    
ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน 

     

    ระหว่างกลุ่ม 2.567 2 1.283 2.956 .053 
    ภายในกลุ่ม 142.395 328 .434   

รวม 144.962 330    
ภาพรวม      
    ระหว่างกลุ่ม 2.821 2 1.411 4.476 .012 
    ภายในกลุ่ม 103.378 328 .315   

รวม 106.200 330    
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จากตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะห์พบว่าบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 จึงน าค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ไปท าการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ 
(Scheffe) ดังนี้  

ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

วุฒิการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

น้อยกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
x  4.02 4.06 4.25 

น้อยกว่าปริญญาตรี 4.02    
ปริญญาตรี 4.06   * 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.25    

จากตารางท่ี 8 พบว่าบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05   
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ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  

แหล่งความแปรปรวน 
ประสบการณ์การท างาน 

SS df MS F Sig. 
ด้านการบริหารจัดการ      
    ระหว่างกลุ่ม 1.819 2 .909 3.613 .028 
    ภายในกลุ่ม 82.541 328 .252   

รวม 84.359 330    
ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร      
    ระหว่างกลุ่ม 2.095 2 1.048 2.489 .085 
    ภายในกลุ่ม 138.021 328 .421   

รวม 140.117 330    
ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน 

     

    ระหว่างกลุ่ม 4.996 2 2.498 5.853 .003 
    ภายในกลุ่ม 139.966 328 .427   

รวม 144.962 330    
ภาพรวม      
    ระหว่างกลุ่ม 2.777 2 1.389 4.404 .013 
    ภายในกลุ่ม 103.422 328 .315   

รวม 106.200 330    
 

 จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่าง  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร และด้านการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .05 จึงน าค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ไปท าการทดสอบโดยวิธีเชฟ (Scheffe) ดังนี้  
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ตารางท่ี 10 ผลการทดสอบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่าง
กันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรต ิ 

ประสบการณ์ 
การท างาน 

ค่าเฉลี่ย น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี 
x  4.03 4.14 4.23 

น้อยกว่า 5 ปี 4.03   * 
5 – 10 ปี 4.14    
มากกว่า 10 ปี 4.23    

 

ตารางท่ี 10 ผลการทดสอบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การท างาน
น้อยกว่า 5 ปี กับมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี .05   

ตารางท่ี 11  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ  จ าแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

แหล่งความแปรปรวน 
สถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
SS df MS F Sig 

ด้านการบริหารจัดการ      
    ระหว่างกลุ่ม 3.222 2 1.611 6.513 .002 
    ภายในกลุ่ม 81.137 328 .247   

รวม 84.359 330    
ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร      
    ระหว่างกลุ่ม 4.337 2 2.168 5.238 .006 
    ภายในกลุ่ม 135.780 328 .414   

รวม 140.117 330  
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ตางรางท่ี 11 (ต่อ) 
 

แหล่งความแปรปรวน 
สถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
SS df MS F Sig 

ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน 

     

    ระหว่างกลุ่ม 4.100 2 2.050 4.773 .009 
    ภายในกลุ่ม 140.862 328 .429   

รวม 144.962 330    
ภาพรวม      
    ระหว่างกลุ่ม 3.807 2 1.903 6.097 .003 
    ภายในกลุ่ม 102.393 328 .312   

รวม 106.200 330    
 

จากตารางท่ี 11 พบว่าบุคลากรท่ีมีสถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 จึงน าค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ไปท าการทดสอบโดยวิธีเชฟ (Scheffe) 
ดังนี้  

ตารางท่ี 12 ผลการทดสอบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีสถานภาพการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยท่ีแตกต่างกัน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ด้านการบริหารจัดการ   

สถานภาพการปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย 
อาจารย์/
ผู้บริหาร 

พนักงาน ลูกจ้าง 

x  4.00 4.28 4.06 
อาจารย์/ผู้บริหาร 4.00    
พนักงาน 4.28   * 
ลูกจ้าง 4.06    
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 จากตารางท่ี 12 พบว่าบุคลากรท่ีมีสถานภาพเป็นพนักงานกับลูกจ้างมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ    
เฉลิมพระเกียรติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  

ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ   

  

 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของบุคลากรต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เป็นค าถามปลายเปิด
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ สรุปได้ดังนี้  

ด้านการบริหารจัดการ 
 1. ควรพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่าง คณะกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ เพราะสาขาวิทยบริการฯนั้นไม่มีอาจารย์ประจ าท่ีสาขา การดูแลและด าเนินการ
เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา หรือการให้บริการแก่สังคม จึงท า
ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

2. สาขามีการบริหารจัดการการประกันคุณภาพตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดท า SAR  และแต่ละองค์ประกอบอย่างจัดเจน ให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานจริง มีการการประชุมชี้แจง และประชุมสรุปประกัน   

3. ควรมีการประเมินทุกขั้นตอนและน าผลการประเมินไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 1. ควรอบรมประกันคุณภาพให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าใจตรงกัน 
 2. สาขาวิทยบริการฯ บางสาขายังให้ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพน้อย  
คือ ไม่มีการกระจายให้บุคลากรทุกคนได้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลรับผิดชอบด าเนินการในแต่
ละองค์ประกอบและตัวชี้วัด การมีส่วนร่วมจะมีเฉพาะผู้รับผิดชอบเท่านั้น  

3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของสาขา วางแผนและการมอบ 
หมายก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และการก าหนดตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

4. มีส่วนร่วมแต่ต้องรอค าสั่งจากผู้บริหาร 
5. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมแต่ยังขาดความรู้และขาดความต่อเนื่องของบุคลากร 
6. สาขาวิทยบริการบางสาขาได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดี 

ด้านการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน 
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1. คณะกรรมการตรวจประกัน มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การตรวจประเมินเป็น
อย่างดี แต่ควรมีมาตรฐานเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินท่ีเป็นไปในแนวเดียวกัน 

2. ตรวจสอบในส่วนท่ีท าจริงมากกว่า 
3. ส่วนการตรวจสอบการประเมินคุณภาพ มีการขี้แจงจากคณะกรรมการอย่าง

ชัดเจน 
4. เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการผู้ตรวจควรเป็นชุดเดียวกันในการตรวจปีการศึกษาเดียวกันเนื่องจากตรวจ
ครึ่งปีและปลายปีตรวจคนละแบบ ทิศทางการตรวจไม่เหมือนกัน 

5. ต้องการให้ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีแน่ชัดว่าแต่ละตัวบ่งชี้ต้องใหเ้อกสารประกอบ
อะไรบ้าง เพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน 

6. ความเข้าใจและการตีความของผู้ตรวจกับผู้รับการประเมินและผู้ตรวจแต่ละทีม
มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง 

7. ควรให้สาขาทุกสาขาฯร่วมก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาร่วมกัน เพื่อจะได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

1. ด้านการประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนงานต่างๆยังไม่ทั่วถึง 
2. ความจัดเจนของคณะคณะกรรมการผู้ตรวจไม่จัดเจนคนละแนว ไม่ตรงกัน  

(ด้านความคิดเห็น) ของผู้ตรวจ 
3. หลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพควรเป็นในทิศทางท่ีจัดเจนมากขึ้นเพื่อจะได้

น าไปเป็นแบบในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
4. ควรยกเลิกการประกันคุณภาพ เพราะเป็นการสร้างเอกสารมากกว่าท าจริง  

สมศ. ไม่ควรก าหนดนโยบาย ควรเน้นผู้เรียนมากกว่า 
5. อยากให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ส่งบุคลากรมาอบรมให้ความรู้เป็นราย

องค์ประกอบแต่ละสาขา อธิบายยกตัวอย่าง กิจกรรม โครงการ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรม ผล โดยยังคงไว้กับการอบรมส่วนกลางแต่เพิ่มการอบรมการอบรมเฉพาะแต่ละ
สาขาขึ้นมาให้ความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียดและให้ถูกต้องเป็นไปตามส านักประกันฯ
ก าหนด 

6. ควรมีการประเมินแต่ละองค์ประกอบเป็นระยะ และมีการท ากันอย่างจริงจัง 
เพื่อให้ประกันคุณภาพแต่ละสาขาออกมามีคุณภาพ 

7. ควรให้เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายร่วมอบรมงานประกันคุณภาพ 
8. ควรน าข้อดีข้อเด่นของแต่ละที่มาเป็นแบบอย่างหรือแบ่งปันให้กันหน่วยงานท่ียัง

มีข้อด้อยอยู่ 



 

 

บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ความพร้อมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
รับการประเมินจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมในการด าเนินการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา  ศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเหพร้อมในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และ น าผลการศึกษาวิจัยมา
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ท้ังนี้เพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายในคือส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง และจากหน่วยงานภายนอกอันได้แก่ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นต้น  

ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนนิการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี ้คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จ านวน 23 สาขา ประกอบด้วย อาจารย์/ผูบ้ริหาร จ านวน 9 คน  พนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 118 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายปี จ านวน 204  คน  และน ามา
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
บุคคลซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 331 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับสูง

กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 49.8  ประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่ระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 
41.7  และสถานภาพก



 

 

ารปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง (ชั่วคราวรายปี) ร้อยละ 61.6  
สาขาวิทยบบริการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 73.1 เคยได้รับการฝึกอบรมการประกัน
คุณภาพจากมหาวิทยาลัย ร้อยละ 66.8 และได้รับการบุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการ ศึกษาจากฝ่ายประกันคุณภาพฯ สาขาวิทย
บริการฯ ร้อยละ 93.7 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
 บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( x = 4.14) และ
บุคลากรมีความคิดเห็นท่ีระดับมากทั้ง 3 ด้าน การบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย ( x = 4.15) 
ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรและด้านการตรวจสอบและประเมินผลมีระดับความ
คิดเห็นระดับมากเท่ากัน ท่ีคา่เฉลี่ย ( x = 4.13) 
 พิจารณาระดับความคิดเห็นท้ัง 3 ด้าน ดังนี ้
 ด้านการบริหารจัดการ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีระดับความคิดเห็นท่ีระดับ
มาก โดยเฉพาะการบริหารจัดการท่ีมีค่าคะแนนสูงสุดคือ การก าหนดปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ค่าเฉลี่ย ( x = 4.41) การบริหารจัดการท่ีมีค่าคะแนนน้อยท่ีสุด คือ การจัดสรรงบประมาณ
และสนับสนุนกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ค่าเฉลี่ย ( x = 3.93)  
 ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร สาขาวิทยบริการ มีระดับความคิดเห็นท่ีระดับมาก 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีค่าคะแนนสูงสุด คือ การเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ค่าเฉลี่ย ( x = 4.22) การมีส่วนร่วมของบุคลาการท่ีมีค่าคะแนนน้อยท่ีสุด 2 ข้อเท่ากัน 
คือ ร่วมก าหนดข้อตกลงและข้อก าหนดต่างๆ ของหน่วยงาน และร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.07) 
 ด้านการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน สาขาวิยทบริการเฉลิมพระเกียรติ 
มีระดับความคิดเห็นท่ีระดับมาก การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในท่ีมีค่าคะแนน
สูงสดุ คือ ระหว่างการตรวจเยี่ยมเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมฟัง อภิปราย ซักถามและแสดง
ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ( x = 4.19) การตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพภายในท่ีมีค่า
คะแนนน้อยท่ีสุด คือ ผู้ประเมินมีความเข้าใจเกณฑ์และวิธีการตรวจท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ค่าเฉลี่ย ( x = 4.02) 
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3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการ  ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร และด้านการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน  พบว่า         
 3.1 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในด้านการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  แต่บุคลกรท่ีมี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีกับวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีความคิดเห็นใน
ด้านการบริหารจัดการและด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี .05  

3.2 บุคลากรมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในด้านการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แต่บุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี มีความ
คิดเห็นในด้านการบริหารจัดการและด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  

3.3  บุคลากรมีสถานภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังโดยภาพรวมและในรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ท้ัง ๓ ด้าน 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพร้อมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อรับการประเมินจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ มีประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาอภิปราย ดังนี้     

1. บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือรับการประเมินจากภายในและภายนอก ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ โดยรวมอยู่ที่ระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร และด้าน
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในก็จะมีค่าเฉลี่ยที่ระดับมากทั้ง 3 ด้าน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจจะเป็นผลมากจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
ชัดเจน ผู้บริหารดับสูง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ ทุกสาขาให้ความส าคัญเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก   ทั้งยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้านประกันคุณภาพ โดยให้ความส าคัญเท่ากับงานหลักท่ีหน่วยงานได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า 
ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา อีกท้ังมีส านักประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (ส่วนกลาง)  ได้จัดให้มีการอบรม/สัมมนา ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผลให้ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ที่ระดับมาก 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภาวิณี รัตนวิจัย (2550) พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง มี
ความรู้และเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี และงานวิจัยของวิลาวัลย์ ศรีแผ้ว 
(2546) ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบว่า สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านปัจจัย และด้าน
กระบวนการ มีการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก  

2. จากผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปร ะกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  พบว่าบุคลากรมีวุฒิการ 
ศึกษาแตกต่างกัน  และประสบการการท างานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายในสาขาวิทยบริการฯแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จากผลการศึกษาวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานศึกษาวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2554) ที่ว่าบุคลากร 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือน้อยกว่าส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปี ต าแหน่งระดับปฏิบัติการ 
จึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาค่อนข้างน้อย  

3. จากผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  บุคคลกรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกั น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เนื่องจากบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันได้รับประสบการณ์   ความรู้ความเข้าใจ 
ข้อเสนอแนะ ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพมากน้อยไม่เท่ากัน จึงเป็นผลให้บุคลากรมีความรู้
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านประกันคุณภาพที่แตกต่างกัน    

4. จากผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีสถานภาพการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้ง 3 ด้าน จากผลการศึกษาวิจัย เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2554)  บุคลากรสายอาจารย์/ผู้บริหาร มีประสบการณ์ มีความรู้ 
ความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การเป็นผู้ประเมินและได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจาก คณะ/ส านัก ภายในมหาวิทยาลัย รามค าแหง (ส่วนกลาง) ประสบการณ์การ
อบรม/ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีแตกต่างกัน และประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ เกี่ยวกับการ 
จัดการศึกษามากกว่า จึงเป็นผลให้บุคลากรสายอาจารย์/ผู้บริหาร มีความรูค้วามเข้าใจและมีเจตคติท่ี
แตกต่างกว่าพนักงานและลูกจ้างของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ภาวิณี รัตนวิจัย (2550) พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
สายปฏิบัติหน้าที่ราชการและประสบการณ์การอบรม/ประชุมด้านประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ 
 เพ่ือใหส้าขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกสาขาพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ัง
จากภายใน และภายนอก สิ่งส าคัญคือบุคลากร ทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป มหาวิทยาลัยจึงควรสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
บุคลากรทุกระดับ โดยจัดอบรม/สัมมนา ให้ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพอย่างชัดเจนและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบของการ
ประกันคุณภาพ ทั้งภายในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  และสาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติอื่นๆ  
 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  
 เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2557  
 

งบประมาณ 
 ขออนุมัติงบประมาณจากค่าใช้สอยของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง รวมค่า
วัสดุที่ใช้ในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 3,000 บาท ดังรายการต่อไปนี้  

    -  ค่าถ่ายเอกสารและจัดท าเล่ม  จ านวนเงิน  3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบระดับความพร้อมเพ่ือรับการประเมินจากภายในและภายนอก และปัจจัยที่มีผลต่อความ

พร้อมในการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ   

2. แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บรกิารเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือรับการประเมินจากภายในและภายนอก   
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย 
เร่ือง 

ความพร้อมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับการประเมินจากภายใน
และภายนอก ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

................................................. 
ค าชี้แจง  

๑. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  

๒. แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมในการด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

๓. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และสภาพแวดล้อม

ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  2 ข้อ  
 ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 38 ข้อ 
 ตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิด ส าหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ แสดง

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 4 ข้อ 

ผู้ศึกษาวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึง
ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
       

 คณะกรรมการด าเนินการงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
     สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
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ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าหัวข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

1. สถานภาพส่วนบุคคล 
1.1  วุฒิการศึกษา 

 น้อยกว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 

1.2  ประสบการณ์การท างาน 
   น้อยกว่า 5  ปี 
   5 – 10  ปี 
   มากกว่า 10 ปี 

1.3  สถานภาพในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 อาจารย์/ผู้บริหาร 
 พนักงาน 
 ลูกจ้าง 

2. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
2.1  ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สม่ าเสมอ 
 บางครั้ง 
 น้อย 
 ไม่เคย 

2.2  ได้รับการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  
 เคย 
 ไม่เคย 

2.3  ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

  เคย 
  ไม่เคย 
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ตอนที่ ๒  ข้อค าถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตามประเด็นที่ก าหนดต่อไปนี้ โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ระดับการด าเนินงานที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

5  หมายถึง  มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 4 หมายถึง  มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ  มาก  
 3 หมายถึง  มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ  ปานกลาง  
 2 หมายถึง  มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ  น้อย  
 1 หมายถึง  มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
 

ข้อที่ ข้อมูลการด าเนินงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 ด้านการบริหารจัดการ      

1 มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ นโยบายและ
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

     

2 มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา      
3 มีการก าหนดโครงสร้างระบบการบริหารที่ชัดเจน      
4 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน      
5 มีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพเป็นไปโดยมี

เกณฑ์วิธี และการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
     

6 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง      
7 ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการด าเนินงาน      
8 จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง      
9 ปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้      
10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านต่าง ๆ       
11 จัดท าฐานข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
     

12 มีการติดตามและประเมินแผนการด าเนินงานทุกแผนงาน      
13 มีการประเมินผลการด าเนินงาน      
14 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการด าเนินการงาน

ประกันคุณภาพ 
     

15 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

     

16 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนกิจกรรมอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 
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ข้อที่ ข้อมูลการด าเนินงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
17 จัดบรรยากาศ สถานที่ที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน      
18 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน      
19 มีแผนการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน บริการ

เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ
เพื่อการสอนและการสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอ 

     

20 มีนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของด้านต่างๆของนักศึกษา 

     

21 มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์      
22 มีแหล่งข้อมูล บริการให้ค าปรึกษา แนะแนว ประชาสัมพันธ์

ให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพหรือศึกษาต่อ 
     

23 มีนโยบายสนับสนุนการท าวิจัยสถาบันของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

     

24 มีนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 

     

25 มีนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

     

 ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร      
26 ร่วมวางแผนก าหนดนโยบายบริหารคุณภาพของหน่วยงาน      
27 ร่วมก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน      
28 ร่วมก าหนดข้อตกลงและข้อก าหนดต่างๆ ของหน่วยงาน      
29 ร่วมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน แนวทางการพัฒนาหน่วยงาน      
30 ร่วมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)      
31 เป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่าง ๆ      
32 ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ       
 ด้านการตรวจสอบและการประเมินคณุภาพภายใน      

33 มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานจริงมากกว่าการสร้างเอกสาร
หลักฐาน 

     

34 คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณ      
35 ผู้ประเมินมีความเข้าใจเกณฑ์และวิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน  
     

36 คณะกรรมการพิจารณาคู่มือคุณภาพรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ      
37 ระหว่างการตรวจเยี่ยมเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมฟังอภิปราย 

ซักถามและแสดงความคิดเห็น 
     

38 ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับ      
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ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ค าชี้แจง :  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

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

๒. ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
๓. ด้านการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
๔. ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ  

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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