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ปี ทีว่ จิ ยั

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการมีส่วน
ร่ วมของบุคลากรและด้านการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
คือ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงจํานวน 86 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1) สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริ หารจัดการโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยข้อ ที่มีการดําเนิ นการอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ มีการฝึ กอบรมหรื อ ถ่ ายทอดความรู ้
ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยข้อที่มีการดําเนิ นการอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด คือ การร่ วมมือในการนําผลประเมินมาปรับปรุ งพัฒนา
งาน และด้านการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มี
การดํา เนิ นการอยู่ใ นระดับน้อ ยที่สุ ด คือ บุค ลากรมี ค วามรู ้ค วามเข้า ใจในด้า นการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา
2) แนวทางในการพัฒ นาและปรับ ปรุ งการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน คื อ
ผูต้ รวจประเมินระดับสาขาหรื อระดับคณะ ควรมีมาตรฐานเดียวกันในการตรวจประเมิน
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Abstract

The objectives of this study were to study of the internal of education quality assurance and
study of guidelines for the development and improvement of the of education quality assurance. There
were 3 aspects operations management, the participation of personnel and the internal assessment of
education quality assurance. The research methods used to collect data were quantitative the
population of this study consisted of 86 respondents who were personnel of the faculty of Science and
Technology Muban Chombueng Rajabhat University. The instrument was a questionnaire with 5
rating scales. The data analysis was to find frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results were as follows:
1) the internal of education quality assurance as operations management were the level of
"high" and have taken training or knowledge of education quality assurance was minimal, the
participation of personnel were the level of "high" and have taken collaboration in the evaluation and
improvement work was minimal and the internal assessment of education quality assurance were the
level of "high" and have taken personnel have knowledgeable in the field of education quality
assurance was minimal.
2) The guidelines for develop and improve operations of education quality assurance that the
auditors or the branch level should have the same standards in assessment.
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ท่าน

ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ณัฐภรณ์ วงษ์ชื่น
เมษายน 2557

ง

สารบัญ
หน้า
ก
ข
ค
ง
ฉ
ช

บทที่
1 บทนํา

1

คณ
ะ
มห วิท
าวิท ยาศ
ยาล าสต
ัยรา ร์แล
ชภ ะเท
ัฏห คโ
มู่บ นโล
้าน ยี
จอ
มบ
ึง

บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั
นิยามศัพท์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

สถานภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
แนวความคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

3 วิธีดาํ เนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ

1
2
2
3
3
4

5

5
8
19

24

27
27
27
28

จ

สารบัญ(ต่ อ)
หน้า
28
29

4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

30

คณ
ะ
มห วิท
าวิท ยาศ
ยาล าสต
ัยรา ร์แล
ชภ ะเท
ัฏห คโ
มู่บ นโล
้าน ยี
จอ
มบ
ึง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

30
32
35

37

5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

39

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้วิจัย

44
46
52

สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจยั
ข้อเสนอแนะ

39
41
43

ฉ

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่

30

คณ
ะ
มห วิท
าวิท ยาศ
ยาล าสต
ัยรา ร์แล
ชภ ะเท
ัฏห คโ
มู่บ นโล
้าน ยี
จอ
มบ
ึง

4.1 แสดงสถานภาพของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
4.2 ภาพรวมของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
4.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานด้านการบริ หารจัดการ
4.4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากร
4.5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานด้านการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.6 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของข้อเสนอแนะ (n = 14)

32

32
34

34

36

ช

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่

คณ
ะ
มห วิท
าวิท ยาศ
ยาล าสต
ัยรา ร์แล
ชภ ะเท
ัฏห คโ
มู่บ นโล
้าน ยี
จอ
มบ
ึง

1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3
2.1 ระบบและกลไกการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
4.1 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
37
ภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

บทที่ 1
บทนํา

คณ
ะ
มห วิท
าวิท ยาศ
ยาล าสต
ัยรา ร์แล
ชภ ะเท
ัฏห คโ
มู่บ นโล
้าน ยี
จอ
มบ
ึง

ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา

สถาบันการศึกษาเป็ นองค์กรหลักที่มีบทบาทสําคัญยิง่ ต่อสังคมและต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ งถือ
ว่าเป็ นรากฐานที่สาํ คัญประการหนึ่ งต่อ การสร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้าและแก้ไ ขปั ญหาการพัฒนา
ประเทศ โดยการจัดการศึกษาที่มีคุ ณภาพจะช่ ว ยสร้า งเสริ มให้ค นได้พ ฒ
ั นาตนเอง ทั้งในด้านความรู ้
ความสามารถ ทักษะและจริ ยธรรม เป็ นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของพลเมืองที่สามารถ
ปรับตัว แก้ไขปั ญหาที่มีความหลากหลายในสภาพปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒ นาไปอย่า งรวดเร็ ว อี ก ทั้ง เป็ นการตอบสนองนโยบายของพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 ที่ให้ความสําคัญในเรื่ องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพราะได้กาํ หนด
สาระบัญญัติเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาไว้หมวดหนึ่งโดยเฉพาะ คือ ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐาน
และการประกันคุ ณภาพการศึกษา เพื่อ ให้ผูเ้ กี่ ยวข้อ ง ได้ตระหนักและดําเนิ นการในเรื่ อ งนี้ ได้อ ย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง สาระบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ ปรากฏในมาตรา 47 ถึงมาตรา 48 โดยสรุ ปเกี่ยวกับ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการดําเนิ นงานของสถานศึกษา ซึ่ งจะเห็นว่าใน
มาตรา 47 เป็ นการกล่าวนําในเรื่ องระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อ
มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา มาตรา 48 กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559) คือ เน้นการยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐานผูเ้ รี ยน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา เพื่อ ส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซี ยนและ
ประชาคมโลก โดยมุ่ งเน้นสู่ วิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็ นแหล่ งองค์ความรู ้และพัฒนากําลังคน
ระดับสู ง ที่ มีคุ ณ ภาพเพื่อ การพัฒ นาชาติ อ ย่า งยัง่ ยืน สร้ า งสัง คมการเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิต ตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
บทบาทสู งในประชาคมอาเซี ยนและมุ่ งสู่ คุณภาพอุ ดมศึกษาระดับนานาชาติ” (แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
แห่งชาติ, 2555)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องบริ หารการศึกษาในเชิง
คุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้กาํ หนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในถื อ เป็ นหลักประกันที่สถานศึกษาจะได้จดั การเพื่อ มุ่ งพัฒนา
คุณภาพ เป็ นกลไกสําคัญที่จะส่ งเสริ มและผลักดันให้กระบวนการทํางานในทุกระดับ และบุคลากรที่
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เกี่ ยวข้อ งดําเนิ นไปอย่างสอดคล้อ งกันเป็ นระบบ มุ่ งไปในทิศทางที่ไ ด้ร่วมกันกําหนดไว้เพื่อ ให้บรรลุ
เป้ าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จากกรอบนโยบายทางการศึกษาดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บา้ นจอมบึง จึงเล็งเห็ นความสําคัญถึ งความจําเป็ นของระบบประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในที่จะ
ผลักดันและส่งเสริ มให้การดําเนิ นงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ภายใต้การแข่งขันในด้านต่างๆ ที่เพิม่ สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่มุ่งสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู ้คู่ความดี สร้างสํานึ กในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
และของชาติ เสริ มสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน
และองค์กรอื่ นเพื่อ การพัฒนาท้อ งถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้นื บ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้อ งถิ่น รวมทั้งศึกษาส่ งเสริ ม สื บ
สานโครงการอันเนื่ องมาจากแนวพระราชดําริ อีกทั้งคลอบคลุมถึงพันธกิจหลักของคณะ 4 ประการ อัน
ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริ การวิชาการและการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ และสามารถรับใช้สงั คมในสาขาวิชาต่างๆได้ ซึ่ งจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปี
ที่ผ่านมายังคงมี จุดอ่ อ น และผลการประเมิ นที่ไ ม่ บรรลุ เป้ าหมายตามที่กาํ หนดไว้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษา
สภาพปั จจุบนั ของการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยผูว้ ิจยั เห็ นว่าข้อ มู ล ที่ไ ด้จากการวิจยั ดังกล่ าวจะเป็ นประโยชน์ต่อ ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อ ง
สามารถนําผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถดําเนิ นงานได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและตรงตาม
ความต้องการ

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1. เพือ่ ศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

ขอบเขตของการวิจัย

การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาสภาพการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บา้ นจอมบึง จํานวน 3 ด้าน คือ สภาพด้านการ
บริ หารจัดการ สภาพด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร และสภาพด้านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
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สภาพการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สภาพด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
สภาพด้านการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

นิยามศัพท์

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัว่ คราว ที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง และปฏิบตั ิงานก่อนปี งบประมาณ
พ.ศ.2557
คุณภาพการศึ กษา หมายถึ ง คุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิ ธานและภารกิ จ ของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิ ธาน วิสัยทัศน์
และพันธกิจในการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไก ในการควบคุม
ตรวจสอบและประเมิ นผลการดําเนิ นงานในแต่ล ะองค์ประกอบตามดัชนี ตวั บ่งชี้ ที่กาํ หนด เพื่อ เป็ น
หลักประกันแก่ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มน่ั ใจว่ามหาวิทยาลัย สามารถให้ผลผลิ ตทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรม หรื อ การปฏิบตั ิภารกิจหลักอย่างมีระบบ
ตามแบบแผนที่กาํ หนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality
Auditing) และการประเมิ นคุ ณภาพ (Quality Assessment) จนทําให้เกิ ดความมั่นใจในคุ ณภาพและ
มาตรฐานของดัช นี ช้ ี วัด ระบบและกระบวนการผลิ ต ผลผลิ ต และผลลัพ ธ์ ของการจัด การศึ ก ษา
ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษาจากภายใน โดยบุ ค ลากรของสถานศึก ษานั่นเอง หรื อ โดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กาํ กับดูแลสถานศึกษานั้น
สภาพด้ านการบริ ห ารจั ดการ หมายถึ ง การดําเนิ นงาน หรื อ การปฏิบ ัติ งานใดๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อ งกับคน สิ่ งของและหน่ วยงาน โดยครอบคลุ มเรื่ อ งการบริ หาร
นโยบาย การบริ ห ารอํานาจหน้าที่ การวางแผน การบริ หารองค์กร การบริ ห ารบุ คคล การบริ ห าร
งบประมาณ การบริ หารทรัพยากร รวมถึงการบริ หารกิจกรรมนักศึกษา การวิจยั การบริ การวิชาการและ
การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
สภาพด้ านการมี ส่ว นร่ วมของบุ คลากร หมายถึ ง การมี ส่ว นร่ วมในการดําเนิ น งานหรื อ การ
ปฏิบตั ิงานใดๆ ของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เกี่ ยวข้อ งกับการบริ หาร
จัดการในด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สภาพด้ า นการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หมายถึ ง การดํา เนิ น งานหรื อ การ
ปฏิบตั ิงานใดๆ ที่เกี่ ยวข้อ งกับการตรวจประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทั้งก่อนตรวจประเมิน ระหว่างการตรวจประเมินและหลังการตรวจประเมิน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. ทําให้ทราบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้ง 3 ด้าน
2. มีขอ้ มูลในการปรับปรุ ง พัฒนาและส่งเสริ มการดําเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของหน่วยงาน
3. ผูบ้ ริ หารใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
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การศึกษาสภาพเพือ่ หาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สถานภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
2. แนวความคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

สถานภาพของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นส่ วนราชการหนึ่ งในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
ที่ต้งั ขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีประวัตคิ วามเป็ นมา ดังนี้
พ.ศ. 2518 ก่ อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 โดยพัฒนามาจากหมวดวิชา 9
หมวดวิ ช า ดัง นี้ หมวดวิ ช าเคมี ชี ว วิ ท ยา ฟิ สิ ก ส์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ท ั่ว ไป สุ ข ศึ ก ษา คณิ ต ศาสตร์
เกษตรศาสตร์ พลศึกษา คหกรรมศาสตร์ หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ และหมวดวิชาต่างๆ เปลี่ยน
สถานะไปเป็ นภาควิชา โดยเปิ ดสอนเฉพาะปริ ญญาทางการศึกษาเท่านั้น
พ.ศ. 2528 เปิ ดสอนระดับอนุ ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ ตามหลักสู ตรของ
กรมการฝึ กหัดครู พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2534 เปิ ดสอนนั ก ศึ ก ษาคุ รุ ท ายาทสายมัธ ยมศึ ก ษา ในโปรแกรมวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรมศิลป์ (สาขาก่อสร้างและอิเล็กทรอนิกส์)
พ.ศ. 2535 เปิ ดสอนนักศึกษาคุรุทายาทสายประถมศึกษา ในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
พ.ศ. 2538 เปลี่ ย นจากภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ นคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2542 ปรั บ เปลี่ ยนโครงสร้ า งบริ ห ารจากภาควิช าเป็ นโปรแกรมวิช า และได้ร วมศู น ย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาอยูภ่ ายใต้การบริ หารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2547 มีสถานภาพเป็ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จนถึงปั จจุบนั
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พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จดั การศึกษานอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยโดย
ได้เปิ ดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ศูนย์ให้การศึกษาวิทยาลัยเทคนิ คสมุทรสงคราม สาขาที่ยงั คงเปิ ดสอน
อยูจ่ นถึงปั จจุบนั คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปิดหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต์ (วท.บ.) เนื่องจากมีจาํ นวนนักศึกษาไม่ถึง 10 คน
พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิ ดหลักสู ตรวิศวกรรมไฟฟ้ า โดยเปิ ดการเรี ยน
การสอนตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1/2553
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ปิดหลักสู ตรวิศวกรรมไฟฟ้ า (วศ.บ.) ในภาค
เรี ยนที่ 2/2554 เนื่ องจากมีจาํ นวนนักศึกษาน้อย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติจากให้ยา้ ยนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ไปสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า (วท.บ.)
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้พฒั นาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
สัตวศาสตร์แทนหลักสูตรเกษตรศาสตร์ โดยเปิ ดรับนักศึกษารุ่ นที่ 1 ในภาคเรี ยนที่ 1/2555
พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิ ดหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
(ค.บ.) โดยเปิ ดรับนักศึกษารุ่ นที่ 1 ในภาคเรี ยนที่ 1/2555
พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิ ดหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิ สิ กส์
(ค.บ.) โดยเปิ ดรับนักศึกษารุ่ นที่ 1 ในภาคเรี ยนที่ 1/2556
ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคนให้มีคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

ปณิธาน (Determination)
คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมุ่ งผลิ ตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ด้า นเทคโนโลยีแ ละด้า น
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน มีคุณธรรมจริ ยธรรม
มีความใฝ่ ดี ใฝ่ รู ้ สู ้งาน ให้บริ การวิชาการ วิจยั สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู ้ เพื่อ สนองต่อท้องถิ่ น
อย่างยัง่ ยืน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นองค์กรที่สร้างคนสร้างงานให้มีคุณค่าและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็ น
เลิศ สู่สงั คมและประชาคมอาเซียน
อัตลักษณ์

:

ใฝ่ ดี ใฝ่ รู้ สู้ งาน

7
เอกลักษณ์
เป็ นแหล่งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตก (ค่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,ครู พนั ธุบ์ ึง)
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พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพือ่ สร้างและพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีและด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2. วิจยั เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู ้ บูรณาการในการเรี ยนการสอน การบริ การ
วิชาการ ต่อท้องถิ่น
3. ให้บริ การวิชาการในเชิงรุ ก เพือ่ ให้ทอ้ งถิ่นและสังคมได้ใช้ประโยชน์และตระหนักถึงบทบาท
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อ มของท้อ งถิ่ นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. ส่งเสริ มและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การและทรั พ ยากรให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ นธรรม โปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้
ประเด็นยุทธศาสตร์
เพือ่ ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถดําเนินการได้บรรลุตามปณิ ธานและวิสัยทัศน์ที่
กําหนดจึงได้กาํ หนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริ มสนับสนุนงานวิจยั และผลักดันสู่ระดับสากล
ประเด็ นยุทธศาสตร์ ที่ 3 บริ การทางวิช าการเพื่อ เสริ ม สร้ างความเข้ม แข็งของชุ ม ชน และ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทํานุบาํ รุ ง สืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเด็น ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริ หารจัดการให้มี คุณ ภาพและสามารถเชื่ อ มโยงกับ
หน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีนักวิชาการได้
กล่าวถึงความหมายและการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
“การประกันคุณภาพการศึกษา” ทบวงมหาวิทยาลัย (2544) ให้นิยาม คําว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานในแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพตามดัชนี ที่กาํ หนด เพื่อเป็ นหลัก ประกันแก่ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้
มัน่ ใจว่าว่า สถาบันนั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
วันชัย ศิริชนะ (2540) กล่าวว่า การประกันคุ ณภาพการศึกษา เป็ นการกระทํากิจกรรมใดที่
สะท้อนถึงความมีคุณภาพ การตรวจสอบเป็ นกลไกเพิ่มเติมเพื่อให้สงั คม มัน่ ใจยิง่ ขึ้นว่า การดําเนิ นการ
ของสถาบันอุดมศึกษาเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่ งการให้การศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องทําอย่างมีระเบียบ
แบบแผน
จํารัส นองมาก (2544) ให้ความหมายการประกันคุ ณภาพว่า ตามความที่กาํ หนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาหรื อโดยหน่ วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่กาํ กับดูแลสถานศึกษานั้น
ถ้าเป็ นการประกันคุ ณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพ
การศึกษา
จากความหมายที่กล่ าวมาพอสรุ ปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึ ง หลักการ
ดําเนิ นการ กระบวนการหรื อ กิจกรรมของสถานศึกษาเป็ นไปอย่างมี คุณภาพ มี หลักฐาน สามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็ นการรับประกันและสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผเู ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน สังคม ว่าผลผลิต
ของสถาบันจะได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามมาตรฐานที่กาํ หนด

ความจําเป็ นในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ความจําเป็ นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจหลักที่
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบตั ิมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคม และการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนิ นการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปั จจุบนั มีปัจจัยภายในและภายนอก
หลายประการที่ ทาํ ให้ก ารประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึก ษาเป็ นสิ่ ง จํา เป็ นที่ จ ะต้อ งเร่ ง
ดําเนินการ ปั จจัยดังกล่าวคือ (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน,2555)
1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกัน
มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สงั คมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
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2. ความท้าทายของโลกาภิวฒั น์ต่อ การอุ ดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริ การการศึกษาข้าม
พรมแดน และการเคลื่อ นย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็ นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3. สถาบันอุ ดมศึกษามี ความจําเป็ นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู ้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและบริ การ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวติ ความเป็ นอยูร่ ะดับท้องถิ่นและชุมชน
4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ขอ้ มูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจ้ า้ งงาน ผูป้ กครอง รัฐบาล และประชาชนทัว่ ไป
5. สั ง คมต้ อ งการระบบอุ ด มศึ ก ษาที่ เ ปิ ดโอกาสให้ ผู ้มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ วนร่ วม
(Participation) มี ค วามโปร่ ง ใส (Transparency) และมี ค วามรั บ ผิด ชอบซึ่ ง ตรวจสอบได้
(Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสาํ นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม
2549 เพื่อเป็ นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็ นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็ นกลไกส่ งเสริ มและกํากับให้สถาบันอุ ดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรื อกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
9. กระทรวงศึกษาธิ การได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ด้วยความจําเป็ นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่ วมกับต้นสังกัดจึงจําเป็ นต้องพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพือ่ ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรื อหน่ วยงานเทียบเท่าและ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
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เปรี ย บเทีย บผลการดําเนิ นงานตามตัว บ่ง ชี้ ใ นทุ ก องค์ป ระกอบคุ ณ ภาพว่า เป็ นไปตามเกณฑ์แ ละได้
มาตรฐาน
2. เพือ่ ให้ภาควิชา คณะวิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ เป้ าหมาย (Targets) และเป้ าประสงค์
(Goals) ที่ต้งั ไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็ นสากล
3. เพือ่ ให้ภาควิชา คณะวิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุ ง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนิ นงานเพื่อเสริ มจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควร
ปรับปรุ งของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล สาธารณะที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทํา ให้ ม่ั น ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาํ หนด
5. เพือ่ ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีขอ้ มูลพื้นฐานที่
จําเป็ นสําหรับการส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางทีเ่ หมาะสม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาํ หนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุ ณภาพภายนอก” เพื่อ ใช้เป็ นกลไกในการผดุงรักษาคุ ณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็ นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก ํา หนดโดยสถานศึ ก ษาและหรื อ หน่ วยงานต้นสัง กัด โดยหน่ ว ยงานต้น สังกัด และสถานศึ ก ษา
กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือ ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปี ที่
เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่ วยงานต้นสังกัด และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ พิจารณาและเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เป็ นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึ งถึงความมุ่งหมาย หลักการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่ งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อเรี ยกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
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แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาํ หนดให้สถานศึกษาทุกแห่ งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ ง สมศ. ได้ดาํ เนิ นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.
2544-2548) รอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) และรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) เสร็ จสิ้ นไปแล้ว ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการเตรี ยมการประเมินคุณภาพภายนอก ในการประเมินรอบที่สี่ (พ.ศ.2559-2563) ของ สมศ.
เป็ นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั หลัก เช่น
วิทยาเขต หรื อศูนย์ หรื อหน่ วยจัดการศึกษานอกที่ต้ งั การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถาน
ที่ต้งั หลักทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรื อกลุ่มสถาบันที่แต่
ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รู ปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่ งมี หลักการสําคัญ 5 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. เป็ นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ ได้มุ่งเน้นเรื่ องการตัดสิ นการ
จับผิด หรื อการให้คุณ – ให้โทษ
2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็ นธรรม โปร่ งใส มี หลักฐานข้อ มู ลตามสภาพความเป็ นจริ ง
(Evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
3. มุ่งเน้นในเรื่ องการส่งเสริ มและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกํากับควบคุม
4. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง
5. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรี ภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ
ตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยงั คงมีความ
หลายหลายในทางปฏิบตั ิ โดยสถาบันสามารถกําหนดเป้ าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเ้ รี ยน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้กาํ หนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุ ดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซํ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิ ทธิภาพ โดยใช้กลไกการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็ นกลไกหลักในการดําเนิ นการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไก
การประเมิ นคุ ณภาพสถาบันอุ ดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ล ะกลุ่ ม ซึ่ งมี พ้ืนที่บริ การและ
จุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพนั ธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิ จของ
ประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจ
ในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันใน
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โลกาภิวฒั น์ ซึ่ งระบบอุดมศึกษาแต่ล ะกลุ่มเหล่านี้ จะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่ งผล
กระทบที่เป็ นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนยั สําคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็ นเลิศได้ตามพันธกิจของ
ตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีข้ ึน ส่ งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและ
การทํางานของอาจารย์ สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็ นความต้องการของสังคม ลดการ
ว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้ มีกลไกร่ วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู่
ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็ นฐานและเงื่อนไข
ในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
จากกรอบแผนอุ ด มศึก ษาระยะยาว 15 ปี ดังกล่ า ว กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้มี ป ระกาศ
กระทรวงศึก ษาธิ การ เรื่ อ ง มาตรฐานสถาบันอุ ดมศึกษา ในปี 2551 กําหนดประเภทหรื อ กลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็ น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จัด
ฝึ กอบรมสนองตอบความต้อ งการของท้อ งถิ่น เพื่อเตรี ยมกําลังคนที่มีความรู ้เข้าสู่ ภาคการผลิตจริ งใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ประชาชนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาที่ยง่ั ยืน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี หมายความถึ ง สถาบันที่เน้นการผลิ ตบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี เพื่อให้ไ ด้บณ
ั ฑิตที่มีความรู ้ความสามารถเป็ นหลักในการขับเคลื่ อ นการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั หน่ วยงาน ธุรกิจ และ
บุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริ ญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรื อเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรื อมนุษยศาสตร์
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์หรื อการวิจยั หรื อเน้นการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสู ง หรื อ เน้นทั้งสองด้าน
รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริ งทั้งอุตสาหกรรมและบริ การ สถาบันในกลุ่มนี้
อาจจําแนกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็ นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็ น
สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยั ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริ ญญา
เอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอก และ
เน้นการทําวิทยานิ พนธ์และการวิจยั รวมถึงการวิจยั หลังปริ ญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็ น
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ผูน้ าํ ทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศกั ยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยูใ่ นแนวหน้าระดับ
สากล มุ่งสร้างองค์ความรู ้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว
การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5
ที่วา่ ด้วยการบริ หารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กาํ หนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึ งถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จดั ทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อ
ใช้เป็ นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่ วยงาน เพื่อนําไปสู่ การ
กําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จดั ทํา
ขึ้นฉบับนี้ ไ ด้ใช้ม าตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรี ยบเสมื อนร่ มใหญ่เป็ นกรอบในการพัฒนา โดยมี
สาระสําคัญที่ครอบคลุมเป้ าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็ น
มาตรฐานที่คาํ นึ งถึงความหลากหลายของกลุ่มหรื อประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบัน
สามารถนําไปใช้กาํ หนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบตั ิงานได้
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิ งหาคม 2549
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้และสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ มาตรฐาน
ย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยูใ่ นมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พงึ ประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนว
การจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู /้ สังคมแห่งความรู ้ แต่ละมาตรฐานย่อย
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กบั มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษา
ของชาติเพือ่ ให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็ นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จดั ทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพือ่ นําไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและ
กําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
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ปริ ญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยั ขั้นสู งและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดยเฉพาะระดับ ปริ ญญาเอก นอกจากนั้ นยัง ได้จ ัด ทํา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็ นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชาต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้าน
ความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กาํ หนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิ ดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริ ญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริ ญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ ส่ งเสริ ม ให้สถาบันอุดมศึกษาได้พฒั นาด้าน
วิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมทั้ง การพัฒ นาคุ ณ ภาพและยกระดั บ มาตรฐานในการจัด การศึ ก ษา
ระดับอุ ดมศึกษาให้มี ความทัดเทียมกัน และพัฒนาสู่ ส ากล ซึ่ ง ทําให้ส ถาบันอุ ดมศึก ษาสามารถจัด
การศึกษาได้อ ย่างยืดหยุ่น คล่อ งตัว และต่อ เนื่ องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อ นให้เห็ นถึ ง
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อ ให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาํ หนดทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กบั
มาตรฐานและหลัก เกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การศึ ก ษาอื่ น ๆ รวมถึ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ตามที่ ก ํา หนดไว้ใ น
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จดั ทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง นโยบายและ
แนวปฏิบตั ิในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็ นแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรี ภาพ
ทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนิ นการของสถาบัน (Institutional Autonomy)
และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ระบุ
ให้หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่ วน
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ราชการกําหนดให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คํานึงถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริ ญญาตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ล ะแห่ งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมี
หน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุ ณภาพการศึกษา หลังจากที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่ วยงานต้นสังกัดที่ทาํ หน้าที่กาํ กับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอ
ระบบการประกันคุ ณภาพการศึก ษาให้คณะรัฐมนตรี พิจ ารณาเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ เจตนารมณ์ แห่ ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)
ซึ่ งต่อมาได้จดั ทําเป็ นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ ระบุ
ให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิ จหลักของสถาบัน อุ ดมศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้ง ให้มี การ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรื อ
โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กาํ กับดูแลสถาบันการศึกษาเพือ่ เตรี ยมความพร้อมสําหรับการประเมิน
คุ ณ ภาพจากภายนอก รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรื อสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบายหลักเกณฑ์ แนวทาง
วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละคณะวิชาหรื อสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดําเนิ นการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ ง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จดั ทํากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2546) เพื่อให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และ
มาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
กฎกระทรวงฉบับนี้ยงั คงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ถือปฏิบตั ิมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
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ภายในระดับอุดมศึกษาทําหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรื อออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบ ัติเ กี่ ยวกับการประกันคุ ณภาพภายในระดับอุ ดมศึ กษา เพื่อ ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น และ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนําผลการประเมิน
คุ ณ ภาพทั้ง ภายในและภายนอกไปปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ยัง มี ก าร
ปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิ ดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ระบุในกฎกระทรวงให้พจิ ารณาจาก
ประเด็นต่อไปนี้
1.1.1 ระบบการประกันคุ ณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุ ดมศึกษา
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
1.1.2 ผลการปฏิบตั ิงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุ ดมศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่กาํ หนดไว้
1.1.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1.2.1 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่ วยงานหรื อคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบการดําเนิ นการด้านการประกันคุ ณภาพขึ้น โดยมี หน้าที่พฒั นา บริ หารและติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการ
จัดการศึกษาจะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุ ดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายใน เพื่อใช้กาํ กับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพภายใต้กรอบ
นโยบายและหลักการที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
1.2.3 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุ ดมศึกษาดําเนิ นการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา
1.2.4 ให้คณะวิชาและสถานศึ กษาระดับอุ ด มศึกษาจัดให้มี ระบบและกลไกควบคุ ม
คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสู ตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
(2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่ อการศึกษาและเทคนิ คการสอน (4) ห้องสมุดและ
แหล่งการเรี ยนรู ้อื่น (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้และบริ การการศึกษา (7) การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรี ยนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพัฒ นาด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดับ คณะวิช าของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.3 การรายงานผลการประกันคุ ณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดําเนิ นการ
อย่างมี ระบบและต่อ เนื่ อ ง สถานศึกษาระดับอุ ดมศึกษาต้อ งจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
1.4 การติ ด ตามตรวจสอบของต้นสัง กัด ให้ห น่ ว ยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผล
ให้สถานศึกษาระดับอุ ดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน
2. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุ ดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ที่เหมาะสมสอดคล้อ งกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็ นระบบประกันคุ ณภาพที่ใช้กัน
แพร่ หลายในระดับชาติหรื อนานาชาติ หรื อเป็ นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไ ม่ว่าจะเป็ น
ระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทํางานที่เริ่ มต้นจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การ
ตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุ งพัฒนา ทั้งนี้เพือ่ ให้การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้ าประสงค์
และมี พ ัฒ นาการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขณะเดี ย วกัน ก็ เ ป็ นหลั ก ประกั น แก่ ส าธารณชนให้ มั่ น ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.2 มาตรฐาน ตัวบ่ง ชี้ แ ละเกณฑ์ป ระเมิ น คุ ณ ภาพ มาตรฐานเป็ นกรอบสํา คัญ ในการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือมาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั สถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ ยังต้องดําเนิ นการให้ได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอี กมาก เช่น มาตรฐาน
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบตั ิราชการตามมิติ
ด้านต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็ น
ต้น
ตัวบ่ งชี้ เป็ นข้อ กํา หนดของการประกัน คุ ณ ภาพภายในที่พ ฒ
ั นาขึ้ นในองค์ป ระกอบคุ ณ ภาพ
9 ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุ น ได้แก่ (1)
ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนิ นการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
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(4) การวิจยั (5) การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม (6) การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริ หาร
และการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่ งตัวบ่งชี้
ดังกล่าวสามารถชี้วดั คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ท้ งั หมด ดังนั้น ในบทที่ 3 ของคู่มือฉบับนี้ จึงได้พฒั นา
ตัวบ่งชี้ ที่สถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้องใช้ประเมินคุ ณภาพภายใน ทั้งตัวบ่งชี้ ที่ใช้ประเมินปั จจัยนําเข้า
กระบวนการและผลผลิตหรื อผลลัพธ์ นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินกระบวนการยังได้นาํ เสนอตัวอย่าง
แนวทางปฏิบตั ิเพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานไว้ดว้ ยในบทที่ 4 เพือ่ ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาในการ
นําตัวบ่งชี้ดงั กล่าวไปใช้
เกณฑ์การประเมิ นเป็ นมาตรวัดของแต่ล ะตัวบ่งชี้ ซ่ ึ ง พัฒนาจากเกณฑ์แ ละแนวปฏิบตั ิที่เป็ น
มาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สมศ.
ทั้งนี้ เพือ่ ให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
2.3 กลไกการประกั น คุ ณ ภาพ ในด้ า นของกลไกการประกั น คุ ณ ภาพผู ้ที่ มี ความ
สํา คัญ ส่ ง ผลให้ก ารดําเนิ นงานประสบความสําเร็ จและนําไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณภาพอย่า งต่ อ เนื่ อ งคื อ
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบาย
การประกันคุ ณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่ วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่ วยงานหรื อ
คณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง หน้าที่สาํ คัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรื อหน่ วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ
พร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้
ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรื อสาขาวิชา
ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเป็ นต้องจัดทําคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการ
ดําเนิ นงาน แต่ ที่สํา คัญคณะกรรมการหรื อ หน่ วยงานนี้ ต้อ งประสานงานและผลักดันให้เกิ ด ระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่ วมกันได้ในทุกระดับ
2.4 ระบบฐานข้อ มู ล และระบบสารสนเทศ การวิเ คราะห์แ ละวัด ผลดําเนิ นงานเป็ น
สิ่ งจําเป็ นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานจะไม่ สามารถทําได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็ นจริ ง ถูกต้องตรงกัน
ทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจนเป็ นข้อมูลที่สามารถเรี ยกใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิ ทธิภาพจึงเป็ นปั จจัยสําคัญยิง่ ที่จะส่ งผลต่อความสําเร็ จของ
การประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนิ นงานตั้งแต่การวางแผน การ
ปฏิบตั ิงานประจํา การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุ งและพัฒนา
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยนับเป็ นนวัตกรรมการศึกษา เพราะเป็ นเรื่ องใหม่ที่มีการ
จัดทําขึ้นเพือ่ ให้บุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้
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การดํา เนิ น งานด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสัม ฤทธิ์ ผลตามความคาดหวัง นัก การศึ ก ษาจึ ง
จําเป็ นต้องเข้าใจถึงจุดมุ่ งหมายของการประกันคุ ณภาพการศึกษา (ทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2541) ได้
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายตลอดจนข้อดี ข้อเสียของการประกันคุณภาพ ดังนี้
จุดมุ่งหมายสําคัญของการประกันคุณภาพ คือ
1. ช่วยสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการศึกษา
2. สร้างความมัน่ ใจให้แก่สังคม ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรื อต่างประเทศเกี่ ยวกับ มาตรฐาน
การศึกษา
3. ช่วยให้หน่วยงานจัดสรรงบประมาณทําหน้าที่ได้เต็มความรับผิดชอบ
4. ให้ขอ้ มูลสาธารณะที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผูจ้ า้ งงาน ผูป้ กครอง รัฐบาล หน่ วยจัดสรร
งบประมาณ และสถาบันอุดมศึกษา
5. ให้เกิดความชัดเจนและโปร่ งใสเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความหมายของโปรแกรมการศึกษา
6. ก่อให้เกิดมาตรการความรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่จดั สรรจากกระเป๋ าของ ประชาชนหรื อ
บุคคลที่ให้ทรัพยากรแก่สถาบันอุดมศึกษา
ส่ วนข้อดีของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การเพิ่มคุณภาพการศึกษา เพิ่มความสําคัญ
ของการเรี ยนการสอน หลักสูตร และรายวิชามีความชัดเจน อาจารย์มีส่วนร่ วม นักศึกษามีส่วนร่ วมและ
ได้ทรัพยากรเพิ่ม สําหรับข้อเสี ย ได้แก่ การมีค่าใช้จ่ายมาก ใช้บุคลากรมาก ใช้เวลามาก ใช้เอกสารมาก
และยากที่จะทําให้เป็ นระบบอันหนึ่งอันเดียว

ระบบการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาของคณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ในปี พ.ศ. 2539 สํานักงานสภาสถาบัน ราชภัฏ และสถาบัน ราชภัฏ ทั่ว ประเทศได้ป ระกาศ
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ประการ คือ
1. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เร่ งรัดให้มีกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
3. เร่ งดําเนิ นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย โดยระยะเริ่ ม แรกให้มุ่ ง เน้น
คุณภาพบัณฑิต การบริ หารและการจัดการ
4. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาความร่ วมมื อ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร และหน่ ว ยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ส่ งเสริ ม ให้มีการนําข้อ มู ลข่าวสารและผลจากกิ จกรรมการประกันคุ ณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมาเผยแพร่ ต่อสังคมภายนอก
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คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ หมู่ บ ้า นจอมบึ ง ได้ต ระหนั ก ใน
ความสําคัญและนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กอ้ งเกียรติ
ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.กฤษณะ
โสขุมา
กรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ร.ต.วสันต์
นาคเสนีย ์
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ครองศักดา
ภัคธนกนก
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมิต
อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมชัย
แก้วศิริรัตน์ กรรมการ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประยูร
ยงค์อาํ นวย
กรรมการ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประภา
เหล่าสมบูรณ์ กรรมการ
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดาราวรรณ
ญาณะนันท์ กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.สุดจิต
หมัน่ ตะคุ
กรรมการ
กรรมการ
11. อาจารย์สนั ติภาพ
กั้วพรหม
12. อาจารย์ศุภลักษณ์
สุดขาว
กรรมการ
13. อาจารย์วรรณรัตน์
เฉลิมแสนยากร กรรมการ
14. อาจารย์วรี ะยุทธ
สุริคาํ
กรรมการ
15. อาจารย์รพีพรรณ
กองตูม
กรรมการ
16. อาจารย์ภูมินทร์
สุมาลัย
กรรมการ
17. นายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ
18. นางณัฐภรณ์
วงษ์ชื่น
กรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวกรรณิ การ์
คณะนาม
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. บุคคลลําดับที่ 1 รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะในองค์ประกอบที่ 1,7,8,9
2. บุคคลลําดับที่ 2 รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะในองค์ประกอบที่ 2,4,5
3. บุคคลลําดับที่ 3 รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะในองค์ประกอบที่ 3,6
4. บุ ค คลลํา ดับ ที่ 4 รั บ ผิ ด ชอบงานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะในภาพรวมทุ ก
องค์ประกอบ
5. บุ ค คลลําดับ ที่ 5-16 รับ ผิดชอบงานประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาของสาขาวิชาตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
6. ดําเนิ นงานตามนโยบายและกรอบการดํา เนิ นงานที่ กาํ หนดขึ้น โดยคณะกรรมการกลาง
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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7. ดําเนินงานการศึกษาตนเอง จัดทําคู่มือประกันคุณภาพและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. เตรี ยมความพร้อมเพือ่ รับรองการตรวจและการประเมินคุณภาพ
9. นําเสนอการดําเนินงานใดๆ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกําหนดปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ ตามภารกิจหลัก
ของสถาบันอุ ดมศึกษา ได้แก่ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการแก่ สังคม และการทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็ นหลัก โดยมีอาจารย์และบุคลากร
ของคณะเข้ามามีส่วนร่ วมกันในการพิจารณา มี การวางแผนและพัฒนาการดําเนิ นงาน และแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี เพือ่ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานไว้อย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งคณะยังได้มีการระบุตวั บ่งชี้ และค่าเป้ าหมาย
ในการดําเนิ นงาน เพื่อวัดความสําเร็ จของการดําเนิ นงานตามโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มี
การกระตุน้ ให้ผรู ้ ับผิดชอบดําเนิ นการตามแผนให้ครบตามภารกิจของคณะตลอดจนมีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ของทุกโครงการ และให้มีการนําผลประเมินมาปรับปรุ งทําแผนการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่อง
ในด้านการจัดการเรี ยนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จดั ให้มีระบบและกลไกใน
การพัฒนาหลักสู ตรโดยหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นใหม่หรื อปรับปรุ งหลักสู ตรเดิมจะต้อ งปฏิบตั ิตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรเน้นให้มีกระบวนการเรี ยนรู ้ท่เี น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยกําหนดให้ทุกรายวิชาและทุก
หลักสูตรมีการออกแบบการเรี ยนที่เน้นให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วม กําหนดให้มีการจัดทําแผนการสอน โดย
ยึดหลักผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญให้นักศึกษาได้รับการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พทั้งในสถานการณ์จาํ ลองและ
สถานประกอบการจริ ง เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ประเมินอาจารย์ผสู ้ อนเพือ่ นําไปสู่การพัฒนา ตลอดจน
สนับสนุนให้นกั ศึกษาได้เข้าร่ วมการแข่งขันเพื่อฝึ กทักษะวิชาชีพ กําหนดให้ทุกสาขาวิชาจัดกิจกรรมที่
พัฒนาการเรี ยนการสอนอันส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต โดยจัดสรรงบประมาณให้ตามจํานวนที่เหมาะสม
ด้า นจํา นวนของอาจารย์ผู ้ส อนเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ จํา นวนบัณ ฑิ ต ที่ อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสดั ส่วนที่สูง เนื่องจากมีนกั ศึกษามากกว่าจํานวนอาจารย์ประจํา ซึ่ งคณะได้
แก้ไขปั ญหาโดยการเชิญอาจารย์พเิ ศษมาร่ วมเป็ นอาจารย์ผสู ้ อน ด้านคุณวุฒิของของอาจารย์ผสู ้ อนที่มีวุฒิ
ปริ ญญาเอก และมีตาํ แหน่งผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียงั มีอาจารย์จาํ นวนน้อย
ที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก และมีตาํ แหน่งผลงานทางวิชาการ อย่างไรก็ตามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้สนับสนุนและส่งเสริ มให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นจํานวนคณาจารย์ที่มีวุฒิปริ ญญา
เอกจะมีจาํ นวนสูงขึ้นภายใน 4-5 ปี ข้างหน้า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาและส่ งเสริ มคุณภาพ
ของบัณฑิต เพื่อให้เป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
นักศึกษาไว้ในแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของคณะ พร้อมทั้งได้จดั สรรงบประมาณ
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สําหรับการพัฒนาทั้งในภาพรวมของคณะและสาขาวิชา โดยมอบหมายให้ผูร้ ับผิดชอบหลักในการ
ดํา เนิ น งานโครงการกิ จ กรรมโดยให้ทุ ก สาขาวิ ช าจัด ทํา แผนการจัด โครงการพัฒ นานัก ศึ ก ษาตาม
คุณลักษณะเฉพาะในแต่ละศาสตร์ เพื่อให้ความรู ้และพัฒนาทักษะประสบการณ์ให้กบั นักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเนื่ อง จัดมีอาจารย์ที่ปรึ กษาคอยให้คาํ แนะนําและให้คาํ ปรึ กษา
แก่นกั ศึกษาตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาให้กบั นักศึกษา
ด้านงานวิจยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสบปั ญหาเรื่ องภาระงานของอาจารย์ผสู ้ อน
ซึ่งมีภาระงานมาก จึงทําให้ผลงานการวิจยั ของคณะในอดีตมีค่อนข้างน้อย แต่ปัจจุบนั คณาจารย์ของคณะ
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้นาํ มาพัฒนาการเรี ยนการสอน จึงมีจาํ นวน
คณาจารย์ผทู ้ าํ งานวิจยั มากขึ้นโดยได้รับงบประมาณในการวิจยั ในจํานวนที่สูงขึ้น ทั้งนี้คณะได้สนับสนุ น
และส่งเสริ มให้คณาจารย์ทาํ งานวิจยั เพื่อพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง โดยจัดหาแหล่งเผยแพร่ ผลงานวิจยั
ในระดับคณะ ได้แก่ เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะ ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
เผยแพร่ และรวบรวมผลงานวิจยั ของคณาจารย์ และเผยแพร่ ผา่ นวารสารของสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จัดอยูใ่ นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
ดัง นั้น ภารกิ จหลัก ด้านหนึ่ ง คื อ การบริ ก ารวิชาการแก่ สัง คม คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีไ ด้
ตระหนักถึ งพันธกิ จในด้านนี้ จึงมุ่งพัฒนา และส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมการบริ การวิชาการแก่สังคม โดย
จัดทําเป็ นนโยบาย และกําหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิการประจําปี โดยให้หน่ วยงานภายในคณะมีส่วนร่ วมใน
การรับผิดชอบ ซึ่งคณะได้กระตุน้ ให้ทุกสาขาวิชามีกิจกรรมที่ดาํ เนิ นการอย่างต่อเนื่ อง เป็ นที่พ่ ึงพาของ
ชุมชนได้ตลอดจนส่งเสริ มและสนับสนุ นให้คณาจารย์ให้ความรู ้กบั องค์กรในท้องถิ่น เมื่อมีการร้องขอ
และจัดฝึ กอบรมโดยเน้นให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรม
ในการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปฏิบตั ิตามนโยบาย
ในการทํานุ บาํ รุ งศิล ปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่ งทุกคนในองค์กรสามารถปฏิบตั ิไ ด้อ ย่า ง
ชัดเจน ซึ่ งคณะและมหาวิท ยาลัย ได้จดั กิ จกรรมอย่างต่อ เนื่ อ ง ตลอดปี การศึกษา และสนับ สนุ นให้
บุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ อาทิเช่น กิจกรรมการรณรงค์การแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย โครงการทําบุญตักบาตร โครงการหล่ อเทียนแห่ เทียน เป็ นต้น และของมหาวิทยาลัย อาทิ
เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิ ยมหาราช การถวายเทียนเข้าพรรษา เป็ นต้น
ระบบการประกันคุณภาพ ถือเป็ นตัวชี้วดั ถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาของคณะ และพัฒนาการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดาํ เนินการอย่างเป็ นระบบ โดยจัดให้
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับคณะ มีรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานประกันคุ ณภาพการศึกษาของคณะโดยเฉพาะ มี การส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้นักศึกษาอาจารย์และ
บุคลากรของคณะได้ศึกษาดูงาน และเข้าร่ วมอบรม งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
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คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน

ศึกษาวิเคราะห์ตวั ชี้วดั สมศ.สกอ.กพร. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คณะ
และผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะของปี ที่ผา่ นมา

วางแผน/กําหนดกิจกรรมดําเนิ นงานของคณะ/สาขาวิชาให้สอดคล้องกับตัวชี้วดั
ของงานประกันคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะ
นํากิจกรรมลงสู่ การปฏิบตั ิตามเวลาที่กาํ หนดในแผน

ไม่บรรลุ

D

ตรวจ/ติดตามผลการดําเนิ นกิจกรรม

บรรลุเป้ าหมาย

C

เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

ตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพของคณะ
โดยกรรมการภายในคณะ

ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

A

รับการตรวจประเมินจากกรรมการภายนอก

ภาพที่ 2.1 ระบบและกลไกการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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วิลาวัลย์ ศรี แผ้ว (2546) ได้วิจยั เรื่ อง การศึกษาสภาพและปั ญหาการดําเนิ นการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
สภาพการดํา เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามมาตรฐานของโรงเรี ยนสั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร โดยรวมและเป็ นรายด้านทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านปั จจัย และด้านกระบวนการ มี
การดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก
ปั ญ หาการดํา เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามมาตรฐานของโรงเรี ย นสั ง กัด
กรุ งเทพมหานคร โดยรวมและเป็ นรายทั้ง 3 ด้าน ด้านผูเ้ รี ยน ด้านปั จจัย และด้านกระบวนการ มีปัญหา
การดําเนินงานอยูใ่ นระดับน้อย
การเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรี ยน
สังกัดกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและ ประสบการณ์ในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน พบว่า
แตกต่างกัน
ฐิ ติรัต น์ ทองอิ น ทร์ (2547) ได้ว ิจ ยั เรื่ อ ง การดํา เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของ
วิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี เชี ย งใหม่ ผลการวิจ ัยพบว่า วิทยาลัย ได้ดาํ เนิ น งานประกันคุ ณภาพ
การศึกษา ด้านคุณภาพของนักศึกษา โดยจัดให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมจัดกิจกรรมทําประโยชน์เพื่อส่ วนรวม
เพิ่ ม ทัก ษะพื้ น ฐานในการใช้ เ ทคโนโลยีแ ก่ นั ก ศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม นั ก ศึ ก ษาจัด กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒ นธรรม ส่ วนกระบวนการเรี ย นการสอน จัดให้นักศึ กษาได้ฝึกปฏิบ ัติจ ริ ง และเลื อ กใช้สื่อ ที่
หลากหลาย ขณะที่การบริ หารจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิ นงานโครงการชุดต่างๆ และจัดสิ่ ง
อํา นวยความสะดวกในการปฏิ บ ัติ ง านสําหรั บ ปั ญ หาที่ พบคื อ นัก ศึ ก ษาขาดความกระตื อ รื อ ร้ น ใน
การศึ ก ษาหาความรู ้ ขาดทัก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อาจารย์ข าดทั ก ษะในการใช้ สื่ อ
โสตทัศนู ปกรณ์ ขาดการประเมินผลการเรี ยนการสอน ขาดแคลนบุคลากร มอบหมายงานไม่ ชดั เจน
ผลงานวิจยั มีนอ้ ย ขาดแคลนงบประมาณและขาดการควบคุมกํากับและนิเทศการปฏิบตั ิงานของอาจารย์
ธัญพร ก้อ ยชู สกุล (2553) ได้วิจยั เรื่ อ ง การมี ส่วนร่ วมในการประกันคุ ณภาพการศึกษาของ
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า
บุค ลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชี ย งใหม่ มีค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การประกัน คุ ณภาพ
การศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง มีทศั นคติเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สุด
และมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปานกลาง ซึ่งความรู ้และทัศนคติมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยความรู ้และทัศนคติสามารถร่ วมกันอธิบายตาม
คะแนนของการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพศึกษาได้ร้อยละ 35.2 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001
ผลการศึกษาครั้งนี้จะสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายในการเสริ มสร้างความรู ้ดา้ น
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่ วมให้กบั บุคลากรได้
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มนัสนันท์ อภิชยั (2554) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่มี ผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผลการศึกษาสภาพและปั ญหา ด้านการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) พบว่า (1) ขั้นตอนการศึกษา
และการเตรี ยมความพร้ อ ม (Pre-Plan) สถานศึ กษามี ก ารให้ความรู ้ แก่ ผูท้ ี่เ กี่ ยวข้อ ง มี การแต่ งตั้ง
คณะทํางานประกัน มีการดําเนิ นการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA (2) ขั้นตอนการวางแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (Plan) สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจําปี และมีการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ (3) และขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (Do) มีการดําเนินการตามมาตรฐาน จัดทํา
โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี มีการจัดทําข้อ มู ล สารสนเทศ ปั ญหาที่พบในการดําเนิ นงาน
สถานศึกษาบางส่ วน มี จาํ นวนครู น้อ ย การจัดเก็บข้อ มู ลสารสนเทศไม่เป็ นระบบ ไม่ มี ปฏิทินการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) พบว่า (1) ขั้นตอนการตรวจสอบและทบทวน
(Check) สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ มีปฏิทินการนิเทศและติดตาม มี
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองและรายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (2) ขั้นตอนการ
พัฒนาและปรับปรุ ง (Act) สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุ งตามมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทํา
ข้อมูลสารสนเทศ มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วดั และเกณฑ์มาตรฐาน ปั ญหาที่
พบ ในการดําเนินงาน พบว่าในสถานศึกษาบางส่วนบุคลากรไม่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพการประเมิน ด้านการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) พบว่า ขั้นตอน
การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม (Act) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลเป็ น
ประจําทุกปี การศึกษา มีการแต่งตั้งคณะทํางาน มีการประเมินตามสภาพและศักยภาพของนักเรี ยน มีการ
รายงานผลการประเมินเป็ นระยะๆ ปั ญหาที่พบในการดําเนิ นงาน สถานศึกษาบางส่ วนครู ขาดความรู ้
เกี่ยวกับการประเมินและมาตรฐานคุณภาพ ขาดการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็ นปั จจุบนั
ส่วนแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรดําเนิ นการประกันคุณภาพ
โดยใช้วงจร PDCA ขั้นตอนสําคัญคือ ขั้นตอนที่ 1 ด้านการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ควรมี
การศึกษาและการเตรี ยมความพร้อ ม (Pre-Plan) มีการวางแผนการประกันคุ ณภาพการศึกษา (Plan)
ดําเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษา (Do) ขั้นตอนที่ 2 ด้านการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)
ดําเนิ นการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (Check) ดําเนิ นการพัฒนาและ
ปรับปรุ ง (Act) ขั้นตอนที่ 3 ด้านการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ดําเนิ นการประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม (Act)
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง พบว่า ในการพัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพ
การศึก ษานั้น ควรมี การนํากระบวนการบริ ห ารจัด การและการมี ส่ วนร่ ว มมาเป็ นปั จจัยหลัก ในการ
ดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึกษา ทั้งในเรื่ อ งนโยบาย การวางแผน การบริ หารบุคคล การบริ หาร
ทรัพยากร และการบริ หารตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน โดยการมีส่วนร่ วมในการวางแผนและตัดสิ นใจจาก
บุคลากรทุกฝ่ าย จึงจะทําให้การดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิภาพและ
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บรรลุเป้ าหมาย การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จึงมุ่ งศึกษาสภาพด้านการบริ หารจัดการ ด้านการมี ส่วนร่ วมของ
บุคลากรและด้านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินงานวิจัย
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การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจในการศึกษาสภาพการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย

ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ ง นี้ คื อ บุ ค ลากรที่ สั ง กัด คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ที่ปฏิบตั ิงานก่อนปี งบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 86 คน ได้แก่
บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 74 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 12 คน

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ ง นี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้แบบสอบถามโดยผูว้ ิจ ัย สร้ า งขึ้ น ซึ่ ง ได้จ ากการ
ศึกษาวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป เกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางานและ
สถานภาพในการปฏิบตั ิงาน เป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการบริ หารจัดการ 2) ด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร 3) ด้านการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท
(Likert Scale) โดยมีคาํ ตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่ งมีเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
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มากที่สุด
เท่ากับ 5 คะแนน
มาก
เท่ากับ 4 คะแนน
ปานกลาง
เท่ากับ 3 คะแนน
น้อย
เท่ากับ 2 คะแนน
น้อยที่สุด
เท่ากับ 1 คะแนน
โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย เพือ่ จัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความว่า บุคลากรมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความว่า บุคลากรมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความว่า บุคลากรมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความว่า บุคลากรมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความว่า บุคลากรมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อเสนอแนะเป็ นลักษณะคําถามปลายเปิ ด สําหรับให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ

การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการหาความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อมัน่ (Reliability) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา ให้ข ้อ คิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะและทํา การปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถามเพือ่ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try – out) กับประชากร
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้วนําผลที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วย
การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้ง 30 ฉบับและนําไปวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ โดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปเพื่อ คํานวณหาค่าสถิ ติตามวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า
(Alpha-Coefficient) โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าข้อ คําถามได้ค่าความเชื่ อ มั่นเท่ากับ 0.96 แสดงว่า
แบบสอบถามนี้มีค่าความเชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับสูงสามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลวิจยั ได้

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

การวิจยั ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลจากงานวิจยั บทความวิชาการ หนังสื อ ตํารา และเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
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2. แหล่ งข้อมู ล ปฐมภูมิ รวบรวมข้อ มู ลจากแบบสอบถาม โดยส่ งแบบสอบถามให้ประชากร
จํานวน 86 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 72 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 83.80

การวิเคราะห์ ข้อมูล
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ได้มาทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์และลงรหัสแบบสอบถามแต่ละ
ฉบับ จัดทําตารางลงคะแนนข้อให้ตรงกับรหัสของแต่ละฉบับ
2. นําข้อมูลมาประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อคํานวณหาค่า
ทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean = X ) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation = S.D.)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
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การวิจยั เรื่ อง ศึกษาสภาพการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บา้ นจอมบึง ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์และบุคลากร
จํานวน 86 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 72 ฉบับ คิดเป็ นร้อ ยละ 83.80 และคัดเลื อ ก
เฉพาะฉบับที่สมบูรณ์เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล จํานวน 72 ฉบับ
โดยกําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการ
แปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดสัญลักษณ์และอักษรย่อ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ n แทน จํานวนประชากรอาจารย์และบุคลากร, X แทน ค่าเฉลี่ย (Mean), S.D. แทน ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับดังนี้
1. สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. ข้อ เสนอแนะและแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนิ นงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานภาพของอาจารย์แ ละบุคลากรคณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง จํานวน 72 คน นําเสนอในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงสถานภาพของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
ข้ อมูลทั่วไป

1. เพศ

ชาย
หญิง

รวม

จํานวน

ร้ อยละ

35
37

48.61
51.39

72

100.00
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
จํานวน

ร้ อยละ

ไม่เกิน 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป

20
32
13
7

27.78
44.44
18.06
9.72

รวม

72

100.00

0
12
60

0
16.67
83.33

รวม
4. ประสบการณ์การทํางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี

72

100.00

30
18
24

41.67
25.00
33.33

รวม
5. สถานภาพในการปฏิบัติงาน
อาจารย์/ผูบ้ ริ หาร
พนักงานสายสนับสนุน/ลูกจ้าง

72

100.00

60
12

83.33
16.67

รวม

72

100.00
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2. อายุ

ข้ อมูลทั่วไป

3. วุฒิการศึกษา
น้อยกว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จํานวน 72 คน พบว่า
เพศ ผูต้ อบแบบสอบส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.39 และเพศชาย
จํานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.61
อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ มีอายุไม่
เกิน 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.78 และตํ่าสุดคือ อายุ 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 9.72
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วุฒิการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
83.33 และการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 16.67
ประสบการณ์การทํางาน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ
41.67 รองลงมาคือ ปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และตํ่าสุ ดคือ ปฏิบตั ิงาน 5-10 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 25.00
สถานภาพในการปฏิบตั ิงาน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นอาจารย์/ผูบ้ ริ หาร คิดเป็ นร้อยละ
83.33 และพนักงานสายสนับสนุน/ลูกจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 16.67

ความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ สภาพการดํา เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพภายในคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 - 4.5
ตารางที่ 4.2 ภาพรวมของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ประเด็นการดําเนินงาน
S.D.
ระดับ
X
1. ด้านการบริ หารจัดการ
3.99
0.68
มาก
2. ด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
4.06
0.78
มาก
3. ด้านการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.92
0.70
มาก
รวม
3.99
0.72
มาก
\
จากตารางที่ 4.2 สภาพการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย = 3.99 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดคือ ด้าน
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าเฉลี่ย = 3.92 รองลงมา คือ ด้านการบริ หารจัดการ
ค่าเฉลี่ย = 3.99 และมากที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร ค่าเฉลี่ย = 4.06
ตารางที่ 4.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานด้านการบริ หารจัดการ
ประเด็นปัญหา
1. มีการกําหนดโครงสร้างระบบการบริ หารที่ชดั เจน
2. กําหนดปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ นโยบายและ
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง

X

4.49
4.53

S.D.
0.58
0.60

ระดับ
มาก
มากทีส่ ุด
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

4.11
4.03
3.83

S.D.
0.59
0.65
0.75

ระดับ
มาก
มาก
มาก

3.94

0.60

มาก

3.83
3.86

0.84
0.77

มาก
มาก

3.90
3.46
4.04

0.73
0.71
0.62

มาก
ปานกลาง
มาก

4.07

0.69

มาก

4.04

0.72

มาก

4.60

0.62

มากที่สุด

3.22

0.74

ปานกลาง

3.99

0.68

มาก

X

คณ
ะ
มห วิท
าวิท ยาศ
ยาล าสต
ัยรา ร์แล
ชภ ะเท
ัฏห คโ
มู่บ นโล
้าน ยี
จอ
มบ
ึง

ประเด็นปัญหา
3. มีการเผยแพร่ นโยบายและแผนการดําเนินงาน
4. ปฏิบตั ิงานตามแผนการดําเนินงานครบทุกองค์ประกอบ
5. จัดทําฐานข้อมูลเพือ่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสาร
6. จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนกิจกรรมอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ
7. จัดบรรยากาศ สถานที่ที่เอื้อต่อการดําเนินงาน
8. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
9. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
10. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุ งการดําเนินงาน
11. มีนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริ ม
ศักยภาพด้านต่างๆของนักศึกษา
12. มีนโยบาย/แผนงานสนับสนุนการทําวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่
และการนําไปใช้ประโยชน์
13. มีนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริ มหรื อ
ทํานุ บํารุ งศิลปวัฒนธรรม
14. มีนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการให้บริ การ
วิชาการ
15. มีการฝึ กอบรมหรื อถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

จากตารางที่ 4.3 อาจารย์และบุคลากรมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพการดําเนิ นงานด้านการ
บริ หารจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 3.99 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มี การ
ดําเนินการอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการฝึ กอบรมหรื อถ่ายทอดความรู ้
ความเข้าใจด้านประกันคุ ณภาพการศึกษา ค่าเฉลี่ย = 3.22 รองลงมา คือ มี การนําผลการประเมิ นมา
ปรับปรุ งการดําเนินงาน ค่าเฉลี่ย = 3.46 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการให้บริ การวิชาการบึง ค่าเฉลี่ย = 4.60
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ตารางที่ 4.4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
ประเด็นปัญหา
1. ร่ วมวางแผนกําหนดนโยบายของหน่วยงาน
2. ร่ วมกําหนดปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจของ
หน่วยงาน
3. ร่ วมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยงาน
4. ร่ วมเป็ นคณะกรรมการดําเนินงานด้านต่างๆ
5. ร่ วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ
6. ร่ วมมือในการนําผลประเมินมาปรับปรุ งพัฒนางาน
7. ได้รับความร่ วมมือจากผูร้ ่ วมงานในเรื่ องการประกัน
คุณภาพ
รวม

3.97
4.36

S.D.
0.69
0.70

ระดับ
มาก
มาก

4.47
3.96
3.88
3.86
3.90

0.77
0.80
0.80
0.83
0.84

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.06

0.78

มาก

คณ
ะ
มห วิท
าวิท ยาศ
ยาล าสต
ัยรา ร์แล
ชภ ะเท
ัฏห คโ
มู่บ นโล
้าน ยี
จอ
มบ
ึง

X

จากตารางที่ 4.4 อาจารย์และบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการด้านการมีส่วน
ร่ วมของบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.06 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่มีการ
ดําเนินการอยูใ่ นระดับมาก โดยมีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ร่ วมมือในการนําผลประเมินมาปรับปรุ ง
พัฒนางาน ค่าเฉลี่ย = 3.86 รองลงมา คือ ร่ วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ค่าเฉลี่ย = 3.88
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ร่ วมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย = 4.47
ตารางที่ 4.5 ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพการดําเนิ นการด้านการตรวจประเมิ นประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประเด็นปัญหา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มี
มาตรฐาน
3. มีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
เป็ นไปโดยมีหลักเกณฑ์
4. บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

4.04

S.D.
0.70

ระดับ
มาก

3.94

0.71

มาก

3.97

0.69

มาก

3.47

0.69

ปานกลาง

X
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
X

3.50

S.D.
0.69

ระดับ
มาก

คณ
ะ
มห วิท
าวิท ยาศ
ยาล าสต
ัยรา ร์แล
ชภ ะเท
ัฏห คโ
มู่บ นโล
้าน ยี
จอ
มบ
ึง

ประเด็นปัญหา
5. มุ่งเน้นผลการปฏิบตั ิงานจริ งมากกว่าการสร้าง
เอกสาร หลักฐาน
6. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตรง
กับสภาพความเป็ นจริ ง
7. ระหว่างการตรวจประเมินผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่ วมในการให้ขอ้ มูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งแก่คณะผูต้ รวจ
ประเมิน
8. ระหว่างการตรวจประเมินเปิ ดโอกาสให้อาจารย์
และบุคลากรร่ วมฟังผล/ข้อเสนอแนะ และสามารถ
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
9. มีการแจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพให้บุคลากร
ทุกระดับทราบ
รวม

3.79

0.73

มาก

4.00

0.75

มาก

4.01

0.70

มาก

4.57

0.62

มากที่สุด

3.92

0.70

มาก

จากตารางที่ 4.5 อาจารย์และบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนิ นงานด้านการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 3.92 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่าข้อ ที่มีการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ ยน้อ ยที่สุด คือ บุคลากรมี
ความรู ้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ค่าเฉลี่ย = 3.47 รองลงมา คือ มุ่งเน้นผลการ
ปฏิบตั ิงานจริ งมากกว่าการสร้างเอกสารหลักฐาน ค่าเฉลี่ย = 3.50 ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มี
การแจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพให้บุคลากรทุกระดับทราบ ค่าเฉลี่ย = 4.57

ข้ อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

จากคํา ถามปลายเปิ ดผูต้ อบแบบสอบถามได้ใ ห้ข ้อ เสนอแนะและแนวทางการพัฒ นาและ
ปรับปรุ งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
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ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของข้อเสนอแนะ (n=14)
ความถี่
4

ร้ อยละ
28.58

คณ
ะ
มห วิท
าวิท ยาศ
ยาล าสต
ัยรา ร์แล
ชภ ะเท
ัฏห คโ
มู่บ นโล
้าน ยี
จอ
มบ
ึง

ข้ อเสนอแนะ
1. ผูต้ รวจประเมินระดับสาขาหรื อระดับคณะ ควรมีมาตรฐานเดียวกันใน
การตรวจประเมิน
2. ควรมีการอบรมหรื อประชุมผูบ้ ริ หาร อาจารย์และบุคลากรเพือ่ ทําความ
เข้าใจตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมินและหลักฐานที่ใช้อา้ งอิง
3. คณะควรจัดเตรี ยมหลักฐานส่วนกลางและแจ้งให้สาขาทราบข้อมูล
4. ควรนําข้อเสนอแนะของกรรมการมาจัดทําแผนการปรับปรุ งการ
ดําเนินงาน
5. คณะควรมีการกระตุน้ ผูเ้ กี่ยวข้องในการดําเนินงานประกันคุณภาพที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา
6. คณะควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น ด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านกีฬา เพือ่ สาขาวิชาจะได้ไม่ตอ้ ง
จัดซํ้าซ้อน
7. คณะควรมีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยงานเอกสารให้กบั สาขาวิชา
8. ควรจัดให้มีการประชุมประธานสาขาวิชาเพือ่ กําหนดปฏิทินประกัน
คุณภาพร่ วมกัน
9. ควรมีแผนงานด้านการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
รวม

2

14.29

2
1

14.29
7.14

1

7.14

1

7.14

1
1

7.14
7.14

1

7.14

14

100

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับแนวทางการปรับปรุ งและ
พัฒนาการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน คือ ผูต้ รวจประเมินระดับสาขาหรื อระดับคณะ
ควรมีมาตรฐานเดียวกันในการตรวจประเมิน คิดเป็ นร้อยละ 28.58 รองลงมา คือ ควรมีการอบรมหรื อ
ประชุ มผูบ้ ริ หาร อาจารย์และบุคลากรเพื่อ ทําความเข้าใจตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมิ นและหลักฐานที่ใช้
อ้างอิง และคณะควรจัดเตรี ยมหลักฐานส่ วนกลางและแจ้งให้สาขาทราบข้อมูล คิดเป็ นร้อยละ 14.29
ส่ ว นข้อ เสนอแนะที่มี ค่ าความถี่ น้อ ยที่ สุด คื อ ควรนําข้อ เสนอแนะของกรรมการมาจัดทําแผนการ
ปรับปรุ งการดําเนิ นงาน คณะควรมีการกระตุน้ ผูเ้ กี่ยวข้องในการดําเนิ นงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา คณะควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น ด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ด้านกี ฬา เพื่อ สาขาวิช าจะได้ไ ม่ ตอ้ งจัด ซํ้าซ้อ น คณะควรมี การ
สนับสนุ นเจ้าหน้าที่ช่ว ยงานเอกสารให้กับ สาขาวิชา ควรจัดให้มีการประชุ มประธานสาขาวิช าเพื่อ
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จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ ง
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเป็ นการผสมผสานระหว่างข้อมูล 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1
ข้อ มู ลจากสภาพด้านการบริ หารจัดการ ด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร และด้านการตรวจประเมิ น
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากข้อเสนอแนะ (ดังภาพที่ 4.1)
การบริหารจัดการ

แนวทาง
- ควรมีการอบรมหรื อประชุมผูบ้ ริ หาร
อาจารย์และบุคลากรเพื่อทําความเข้าใจ
ตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมินและหลักฐาน
ที่ใช้อา้ งอิง
- คณะควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เช่น ด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านกีฬา เพื่อ
สาขาวิชาจะได้ไม่ตอ้ งจัดซํ้าซ้อน
- คณะควรมีการสนับสนุ นเจ้าหน้าที่
ช่วยงานเอกสารให้กบั สาขาวิชา
-ควรมีแผนงานด้านการประกันคุณภาพ
โดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิ นงาน

การมีส่วนร่ วม
แนวทาง
-คณะควรมีการ
กระตุน้ ผูเ้ กี่ยวข้องใน
การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย
หนึ่งครั้งต่อภาค
การศึกษา
-ควรจัดให้มีการ
ประชุมประธาน
สาขาวิชาเพื่อกําหนด
ปฏิทินประกัน
คุณภาพร่ วมกัน

การตรวจประเมิน
แนวทาง
- คณะควรจัดเตรี ยม
หลักฐานส่ วนกลางและ
แจ้งให้สาขาทราบ
ข้อมูล
- ผูต้ รวจประเมินระดับ
สาขาหรื อระดับคณะ
ควรมีมาตรฐานเดียวกัน
ในการตรวจประเมิน
- ควรนําข้อเสนอแนะ
ของกรรมการมาจัด ทํา
แผนการปรับปรุ งการ
ดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

ภาพที่ 4.1 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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จากภาพที่ 4.1 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การผสมผสานจากการ
วิเคราะห์สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพดังนี้
1. ด้านการบริ หารจัดการ ประกอบด้วย
1.1 ควรมี การอบรมหรื อ ประชุ มผูบ้ ริ หาร อาจารย์และบุคลากรเพื่อ ทําความเข้าใจตัวชี้ ว ดั
เกณฑ์การประเมินและหลักฐานที่ใช้อา้ งอิง
1.2 คณะควรจัดกิ จกรรมพัฒ นานักศึ กษา เช่ น ด้า นทํา นุ บ าํ รุ ง ศิล ปะและวัฒนธรรม ด้า น
คุณธรรมจริ ยธรรม ด้านกีฬา เพือ่ สาขาวิชาจะได้ไม่ตอ้ งจัดซํ้าซ้อน
1.3 คณะควรมีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยงานเอกสารให้กบั สาขาวิชา
1.4 ควรมีแผนงานด้านการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน
2. ด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร ประกอบด้วย
2.1 คณะควรมีการกระตุน้ ผูเ้ กี่ยวข้องในการดําเนิ นงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
หนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา
2.2 ควรจัดให้มีการประชุมประธานสาขาวิชาเพือ่ กําหนดปฏิทินประกันคุณภาพร่ วมกัน
3. ด้านการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
3.1 คณะควรจัดเตรี ยมหลักฐานส่วนกลางและแจ้งให้สาขาทราบข้อมูล
3.2 ผูต้ รวจประเมิ นระดับสาขาหรื อ ระดับ คณะ ควรมี ม าตรฐานเดี ย วกัน ในการตรวจ
ประเมิน
3.3 ควรนําข้อเสนอแนะของกรรมการมาจัดทําแผนการปรับปรุ งการดําเนินงาน
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การวิจยั เรื่ องศึกษาสภาพการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง มีวตั ถุประสงค์ คือ
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์และบุคลากร
ของคณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่ บ ้า นจอมบึ ง จํา นวน 86 คน ได้รั บ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมา 72 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 83.80 ใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มู ลโดยใช้ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean = X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation
= S.D.) ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้

สรุปผลการวิจยั

ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ มู ลทัว่ ไปของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง จํานวน 72 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี รองลงมาคือ มีอายุไม่เกิน 30 ปี
มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี มีประสบการณ์การทํางานในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 5 ปี รองลงมา
คือ ปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี และเป็ นอาจารย์/ผูบ้ ริ หาร มากกว่าพนักงานสายสนับสนุน/ลูกจ้าง
สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง แบ่งเป็ น 3 ด้าน
1. สภาพการดําเนินงานด้านการบริ หารจัดการ
2. สภาพการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
3. สภาพการดําเนินงานด้านการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นว่ามีสภาพการดําเนิ นงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายด้านและรายข้อ ที่เป็ นประเด็นปั ญหา
ตามลําดับดังนี้
อันดับที่ 1 สภาพการดําเนินงานด้านการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา รองลงมา คือ มุ่งเน้นผลการปฏิบตั ิงานจริ งมากกว่าการสร้างเอกสารหลักฐาน ส่ วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการแจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพให้บุคลากรทุกระดับทราบ
อันดับที่ 2 สภาพการดําเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ มี การฝึ กอบรมหรื อ ถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจด้านประกันคุ ณภาพการศึกษา
รองลงมา คือ มีการนําผลการประเมิ นมาปรับปรุ งการดําเนิ นงาน ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มี
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการให้บริ การวิชาการบึง
อันดับที่ 3 สภาพการดําเนิ นงานด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ร่ วมมือในการนําผลประเมินมาปรับปรุ งพัฒนางาน รองลงมา คือ ร่ วมแสดง
ความคิดเห็ น ข้อ เสนอแนะต่างๆ ส่ วนข้อที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ร่ วมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อ นของ
หน่วยงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถสรุ ปเป็ นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนิ นงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บา้ นจอมบึง ซึ่ งเป็ น
การศึกษาข้อมูลจากสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการบริ หารจัดการ ด้านการ
มีส่วนร่ วมของบุคลากร และด้านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินงานด้านการบริ หารจัดการ มีดงั นี้
1.1 ควรมี การอบรมหรื อ ประชุ มผูบ้ ริ หาร อาจารย์และบุคลากรเพื่อ ทําความเข้าใจตัวชี้ ว ดั
เกณฑ์การประเมินและหลักฐานที่ใช้อา้ งอิง
1.2 คณะควรจัดกิ จกรรมพัฒ นานักศึ กษา เช่ น ด้า นทํา นุ บ าํ รุ ง ศิล ปะและวัฒนธรรม ด้า น
คุณธรรมจริ ยธรรม ด้านกีฬา เพือ่ สาขาวิชาจะได้ไม่ตอ้ งจัดซํ้าซ้อน
1.3 คณะควรมีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยงานเอกสารให้กบั สาขาวิชา
1.4 ควรมีแผนงานด้านการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน
2. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร มีดงั นี้
2.1 คณะควรมีการกระตุน้ ผูเ้ กี่ยวข้องในการดําเนิ นงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
หนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา
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2.2 ควรจัดให้มีการประชุมประธานสาขาวิชาเพือ่ กําหนดปฏิทินประกันคุณภาพร่ วมกัน
3. แนวทางการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ นงานด้านการตรวจประเมิ นประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน มีดงั นี้
3.1 คณะควรจัดเตรี ยมหลักฐานส่วนกลางและแจ้งให้สาขาทราบข้อมูล
3.2 ผูต้ รวจประเมิ นระดับสาขาหรื อ ระดับ คณะ ควรมี ม าตรฐานเดี ย วกัน ในการตรวจ
ประเมิน
3.3 ควรนําข้อเสนอแนะของกรรมการมาจัดทําแผนการปรับปรุ งการดําเนินงาน

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจยั เรื่ องศึกษาสภาพการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง พบว่ามีประเด็นสําคัญที่สมควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า อาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
31-40 ปี รองลงมาคือ มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี มีประสบการณ์การทํางาน
ในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 5 ปี รองลงมาคือ ปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี และเป็ นอาจารย์/ผูบ้ ริ หาร มากกว่า
พนักงานสายสนับสนุน/ลูกจ้าง จะเห็นได้วา่ อาจารย์และบุคลากรส่ วนใหญ่เป็ นบุคลากรบรรจุใหม่ยงั มี
ประสบการณ์ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไม่มากนัก
2. สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมบุคลากร
มีความคิดเห็นว่ามีสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกด้าน อยูใ่ นระดับมาก อย่างไร
ก็ตามมีประเด็นข้อที่นาํ มาพิจารณาดังนี้
2.1 สภาพการดํา เนิ น งานด้า นการตรวจประเมิ น ประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่มีการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ
บุคลากรมี ความรู ้ความเข้าใจในด้านการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา และ มุ่ งเน้นผลการ
ปฏิบตั ิงานจริ งมากกว่าการสร้างเอกสารหลักฐาน อธิบายได้ว่าหน่ วยงานควรมีการส่ งเสริ มให้อาจารย์
และ บุ ค ลา กรตระหนั ก และ เห็ นถึ งประโยชน์ ข องการประกั น คุ ณภาพก ารศึ ก ษา ตาม ที่
กระทรวงศึกษาธิการ(2543) กล่าวไว้วา่ การให้การศึกษาแก่ครู และบุคลากร ด้านความรู ้ความเข้าใจและ
การ ยอมรับ ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของครู และ บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง นับเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา
และเป็ นปั จ จัยสํา คัญต่ อ ความสํา เร็ จ ในการยกระดับคุ ณ ภาพ และมาตรฐานการจัดการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของบุคลากร เป็ นข้อกําหนดหรื อแนวปฏิบตั ิที่แสดงวิธีการ
ทํางานหรื อกระบวนการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจหรื อบทบาทหน้าที่ เช่น การสอน หรื อการบริ หาร ซึ่งมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของบุคลากรนี้จะทํา
ให้บุคลากรทุกคนมัน่ ใจว่า การปฏิบตั ิหรื อ การทํางานของตนเป็ นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มี
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ความสามารถหรื อความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ “เป็ นมืออาชีพ” สามารถปฏิบตั ิงานได้บรรลุผลสําเร็ จตาม
มาตรฐานการศึกษา ของหมวด/งาน ซึ่งจะส่งผลไปสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนข้อที่มีการดําเนินงานมากที่สุด คือ มีการแจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพให้บุคลากรทุก
ระดับทราบ อธิบายได้วา่ หน่วยงานควรแจ้งผลการตรวจประเมินให้บุคลากรทุกระดับทราบถึงสภาพการ
ดํา เนิ น การว่ า เป็ นไปในทิ ศ ทางใด เพื่อ ให้ ส ามารถวางแผนการดํา เนิ น การให้ ปี ถัด ไปได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
2.2 สภาพการดําเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่าข้อ ที่มี การดําเนิ นการอยู่ในระดับปานกลาง คือ มี การฝึ กอบรมหรื อถ่ ายทอดความรู ้
ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษา อธิบายได้วา่ หน่วยงานควรจัดอบรมหรื อถ่ายทอดความรู ้ความ
เข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผบู ้ ริ หาร อาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ หรื อใน
การจัดอบรมแต่ละครั้งอาจมีผเู ้ ข้าร่ วมน้อยเนื่องจากภาระงานที่มีปริ มาณมาก ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสกล เลี่ยมประวัติ(2545) ที่พบว่าปั จจัยสู่ ความสําเร็ จคือความร่ วมมือของตั้งแต่ผูบ้ ริ หารถึงบุคลากร
การฝึ กอบรมเพือ่ เพิม่ พูนความรู ้และประสบการณ์เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นความรู ้จึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งหากบุคลากรมีความรู ้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาจะมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย แต่ความรู ้อาจเป็ นเพียงปั จจัยหนึ่ งเท่านั้นที่
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมตามมา
ส่วนข้อที่มีการดําเนินงานรองลงมา คือ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุ งการดําเนินงาน และ
ข้อ ที่มีการดําเนิ นงานมากที่สุด คือ มี นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรมการให้บริ การวิชาการ ซึ่ ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุว่า
“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดําเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่อง”
2.3 สภาพการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อ ที่ มี การดํา เนิ นการอยู่ใ นระดับ มาก โดยมี ขอ้ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย น้อ ยที่สุ ด คื อ
ร่ วมมือในการนําผลประเมินมาปรับปรุ งพัฒนางาน รองลงมา คือ ร่ วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ร่ วมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยงาน อธิบายได้ว่าคณะเห็น
ความสําคัญในเรื่ อ งการให้อ าจารย์และบุคลากรเข้ามามี ส่วนร่ วมในการบริ หารและตัดสิ นใจในการ
ดําเนินงาน อันจะส่งผลให้การดําเนินงานตามพันธกิจต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการของพรทิพย์ กาญจนนิยม (2545) ที่เสนอว่า เรื่ องของการศึกษาไม่ใช่เรื่ องของคนบางคน แต่ทุก
ฝ่ ายมี ส่วนร่ วมในการติดตามให้การสนับสนุ น ซึ่ งไม่ใช่ เฉพาะแต่เรื่ อ งของเม็ดเงินเท่านั้น การประกัน
คุ ณภาพเป็ นเรื่ อ งที่ทุกคนต้อ งร่ วมกันทํา และสอดคล้อ งกับสกล เลี่ ยมประวัติ( 2545) ซึ่ งค้นพบจาก
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ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
1. ด้านการบริ หารจัดการ คณะควรมีการอบรมหรื อประชุมผูบ้ ริ หาร อาจารย์และบุคลากรเพื่อทํา
ความเข้าใจตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมินและหลักฐานที่ใช้อา้ งอิง คณะควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น
ด้านทํานุ บาํ รุ งศิล ปะและวัฒนธรรม ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ด้านกี ฬา เพื่อ สาขาวิชาจะได้ไ ม่ ตอ้ งจัด
ซํ้าซ้อน คณะควรมีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยงานเอกสารให้กบั สาขาวิชา และควรมีแผนงานด้านการ
ประกันคุณภาพโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
2. ด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร คณะควรมีการกระตุน้ ผูเ้ กี่ยวข้องในการดําเนิ นงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา และควรจัดให้มีการประชุมประธานสาขาวิชาเพื่อ
กําหนดปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพร่ วมกัน
3. ด้านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะควรจัดเตรี ยมหลักฐานส่ วนกลางและ
แจ้งให้สาขาทราบข้อมูล ผูต้ รวจประเมินระดับสาขาหรื อระดับคณะ ควรมีมาตรฐานเดียวกันในการตรวจ
ประเมิน และควรนําข้อเสนอแนะของกรรมการมาจัดทําแผนการปรับปรุ งการดําเนินงาน

ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
1. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาโดยใช้ประชากรหรื อกลุ่ม
ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง เพือ่ ให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์มากขึ้น
2. หน่ วยงานควรมีการศึกษาถึ งแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบตั ิงานด้านประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน และสํารวจความต้องการด้านการสนับสนุนในด้านต่างๆ
3. หน่วยงานควรสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนินงานของบุคลากร หรื อ
สร้างกระแสแนวโน้มในการดําเนินงานเพือ่ เป็ นสิ่งจูงใจอีกทางหนึ่ง เช่น นํามาคิดค่าภาระงาน
4. หน่ วยงานควรมีการวางแผนรองรับ กรณี ผลการดําเนิ นงานด้านประกันคุณภาพเกิ ดปั ญหา
และอุปสรรคทําให้การดําเนินงานขัดข้อง
5. หน่วยงานควรพัฒนาระบบงานโดยนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดภาระงานของบุคลากรเพือ่ ให้
บุคลากรสามารถมีเวลาในการพัฒนางานนอกเหนือจากการทํางานประจํา
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.................................................

คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นข้อ คําถามเกี่ ยวกับสภาพการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จํานวน 31 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นข้อคําถามปลายเปิ ด สําหรับให้ผูต้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็ นเพิ่มเติมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ น จอมบึงจํานวน 4 ข้อ
ผูศ้ ึกษาวิจยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นอย่างดี จึงขอขอบพระคุ ณ
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
(นางณัฐภรณ์ วงษ์ชื่น)
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงใน � หน้าหัวข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
สถานภาพส่ วนบุคคล
1.1 เพศ
� ชาย
� หญิง
1.2 อายุ
� ไม่เกิน 30 ปี
� ระหว่าง 31-40 ปี
� ระหว่าง 41-50 ปี
� 51 ปี ขึ้นไป
1.3 วุฒิการศึกษา
� น้อยกว่าปริ ญญาตรี
� ปริ ญญาตรี
� สูงกว่าปริ ญญาตรี
1.4 ประสบการณ์การทํางาน
� น้อยกว่า 5 ปี
� 5 – 10 ปี
� มากกว่า 10 ปี
1.5 สถานภาพในการปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
� อาจารย์/ผูบ้ ริ หาร
� พนักงานสายสนับสนุน/ลูกจ้าง

ตอนที่ 2 ข้ อคําถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คําชี้แจง โปรดพิจารณาว่าสภาพการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง โดยทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องระดับการดําเนิ นงานที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
5 หมายถึง มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ที่

ข้ อมูลการดําเนินงาน

ด้ านการบริหารจัดการ
1 มีการกําหนดโครงสร้างระบบการบริ หารที่ชดั เจน
2 กําหนดปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ นโยบายและ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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ที่

แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง
มีการเผยแพร่ นโยบายและแผนการดําเนินงาน
ปฏิบตั ิงานตามแผนการดําเนินงานครบทุกองค์ประกอบ
จัดทําฐานข้อมูลเพือ่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสาร
จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ
จัดบรรยากาศ สถานที่ที่เอื้อต่อการดําเนินงาน
มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการ
สอนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุ งการดําเนินงาน
มีนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริ ม
ศักยภาพด้านต่างๆของนักศึกษา
มีนโยบาย/แผนงานสนับสนุนการทําวิจยั ตีพมิ พ์เผยแพร่
และการนําไปใช้ประโยชน์
มีนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริ มหรื อ
ทํานุ บํารุ งศิลปวัฒนธรรม
มีนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการให้บริ การ
วิชาการ
มีการฝึ กอบรมหรื อถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ด้ านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
ร่ วมวางแผนกําหนดนโยบายของหน่วยงาน
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3
4
5

ข้ อมูลการดําเนินงาน

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16

17 ร่ วมกําหนดปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจของ
หน่วยงาน
18 ร่ วมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยงาน
19 ร่ วมเป็ นคณะกรรมการดําเนินงานด้านต่างๆ
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ข้ อมูลการดําเนินงาน
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20 ร่ วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ
21 ร่ วมมือในการนําผลประเมินมาปรับปรุ งพัฒนางาน

คณ
ะ
มห วิท
าวิท ยาศ
ยาล าสต
ัยรา ร์แล
ชภ ะเท
ัฏห คโ
มู่บ นโล
้าน ยี
จอ
มบ
ึง

22 ได้รับความร่ วมมือจากผูร้ ่ วมงานในเรื่ องการประกัน
คุณภาพ

ด้ านการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

23 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา

24 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน

25 มีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพเป็ นไปโดย
มี หลักเกณฑ์

26 บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา

27 มุ่งเน้นผลการปฏิบตั ิงานจริ งมากกว่าการสร้างเอกสาร
หลักฐาน

28 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตรงกับ
สภาพความเป็ นจริ ง

29 ระหว่างการตรวจประเมินผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วม
ในการให้ขอ้ มูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งแก่คณะผูต้ รวจประเมิน

30 ระหว่างการตรวจประเมินเปิ ดโอกาสให้อาจารย์และ

บุคลากรร่ วมฟังผล/ข้อเสนอแนะ และสามารถซักถาม
หรื อแสดงความคิดเห็น

31 มีการแจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพให้บุคลากรทุก
ระดับทราบ
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ
คําชี้ แจง : โปรดแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหา อุปสรรคหรื อข้อ เสนอแนะในการดําเนิ นงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

คณ
ะ
มห วิท
าวิท ยาศ
ยาล าสต
ัยรา ร์แล
ชภ ะเท
ัฏห คโ
มู่บ นโล
้าน ยี
จอ
มบ
ึง

ด้ านการบริหารจัดการ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ด้ านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ด้ านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะด้ านอื่น ๆ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
นางณัฐภรณ์ วงษ์ชื่น

ชื่องานวิจัย

การศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คณ
ะ
มห วิท
าวิท ยาศ
ยาล าสต
ัยรา ร์แล
ชภ ะเท
ัฏห คโ
มู่บ นโล
้าน ยี
จอ
มบ
ึง

ชื่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2526

ที่อยู่ 15/6 หมู่ 4 ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2540-2542

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

พ.ศ.2543-2546

จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาสุข
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคินทรวิโรฒ

พ.ศ.2549-2551

จบการศึกษาระดับปริ ญญาโทหลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

(คอ.ม.) สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2547-2548

เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า บริ ษทั โมดีคอน เดคคอร์เรชัน่ จํากัด

พ.ศ.2551-2553

เจ้าหน้าที่ธุรการ เรื อนจํากลางราชบุรี (พ.ศ.2551-2553)

พ.ศ.2554-ปั จจุบนั

เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง (พ.ศ.2554-ปั จจุบนั )

