บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา กองการเจาหนาที่
สํานักงานอธิการบดี เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควางานวิจัย ดังนี้
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
จุฑา เทียนไทย และจินตนา ชาญชัยศิลป (๒๕๔๔, หนา ๕) ใหความหมาย
การประกันคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง กระบวนการหรือกลไกใด ๆ ที่เมื่อไดดําเนินการ
ไปแลวจะทําใหเกิดการดํารงไวซึ่งคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง อันเปนการปกปองผลประโยชนของผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจนสังคมโดยสวนรวม
ทั้งนี้ รวมถึงกระบวนการหรือกลไกใด ๆ ที่ริเริ่ม ขึ้นภายในสถาบัน อุดมศึกษาเองหรื อ
หนวยงานภายนอกก็ได
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สํานักประกันคุณภาพการศึกษา (๒๕๔๗, หนา ๑๗)
ไดนิยามการประกันคุณภาพการศึกษาวาหมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานในแตล ะองคประกอบคุณภาพ ตามดัชนีบงชี้ที่
กําหนดเพื่อเปนหลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาสถานศึกษานั้น ๆ
สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
สมคิด พรมจุย และสุพักตร พิบูลย (๒๕๔๔, หนา ๒-๓) กลาวคือ การประกัน
คุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่จําเปน
ตองดําเนินงานเพื่อประกันวาคุณภาพของการศึกษาไดรับการรักษาไวและสงเสริมเพิ่มพูน
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงรวมถึงกิจกรรม หรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่หากไดดําเนินการ
ตามระบบและแผนที่วางไวแลวจะทําใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลผลิต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (๒๕๔๓, หนา ๗) ไดใหความหมาย
ของการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม
ตามภารกิจของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนความตั้งใจ
ใหผูรับบริการทางการศึกษา ทั้งผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน ผูปกครองผูรับบริการ
ทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมวาการดําเนินงานของ
สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค

๗
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด การประกันคุณภาพการศึกษามีแนวคิดอยูบนพื้นฐาน
ของการ “ปองกัน” ไมใหเกิดการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพและผลผลิตไมมีคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๒, หนา ๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ เพื่อสรางความมั่นใจตอผูรับบริการทางการศึกษา คือ นักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน สังคม และรัฐ วาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจที่ไดรวมกัน
กําหนดไวนั้น จะทําใหผลผลิตของการศึกษามีคุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (๒๕๔๒, หนา ๒๐) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา
หมายถึ ง การรั บ ประกั นคุ ณ ภาพของกระบวนการบริ ห ารภายในสถานศึ ก ษา ว าได มี
การวางแผน การทํางานและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ เพื่อเปนผลผลิตของ
โรงเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
จากความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการบริหารจัดการตามนโยบาย กิจกรรม และภารกิจ
ของสถานศึกษาอยางเปนระบบแบบแผนที่กําหนดไว เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยมีกระบวนการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
เพื่อเปนหลักประกันใหผูที่มีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาสถานศึกษานั้น ๆ
สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษามี
นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายและการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
บรรจบ จันทมาศ (๒๕๔๑,หนา ๒) ใหความหมายของคําวา การประกันคุณภาพ
หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใด ๆ ที่หากไดดําเนินการตามระบบและแผนที่วางไวจะ
ทําใหเกิดความมั่นใจไดวาจะไดผลงานที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค
“การประกันคุณภาพการศึกษา” ทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๔๔, หนา ๒๔) ใหนิยาม
คําวาการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามดัชนีที่กําหนด เพื่อเปน
หลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวา สถาบันนั้น ๆ สามารถให
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

๘
ไพบูลย เปานิล (๒๕๔๓,หนา ๑๖) ใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
วาหมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการที่มีแผนและเปนระบบที่สถาบันการศึกษาดําเนินงาน
ตามแผนและระบบที่กําหนด เพื่อใหผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามปรัชญา
พันธกิจและจุดมุงหมายที่กําหนด และสรางความคิดเห็นใหกับผูรับบริการ (บัณฑิต ผูปกครอง
และผูใชบัณฑิต)
วันชัย ศิริชนะ (๒๕๔๐,หนา ๑๐) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการ
กระทํากิจ กรรมใดที่สะทอนถึงความมีคุณภาพ การตรวจสอบเปนกลไกเพิ่มเติมเพื่อให
สังคมมั่นใจยิ่งขึ้นวา การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งการ
ใหการศึกษาที่มีคุณภาพจะตองทําอยางมีระเบียบแบบแผน
จํารัส นองมาก (๒๕๔๔,หนา ๒) ใหความหมายการประกันคุณภาพวา ตามความที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง การประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาหรือโดยหนวยงานตนสังกัด
ที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ถาเปนการประกันคุณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
จากความหมายที่กลาวมาพอสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
หลักการดําเนินการกระบวนการ หรือกิจกรรมของสถานศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ
มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได ซึ่งเปนการรับประกันและสรางความเชื่อมั่นแกผูเรียน
ผูปกครอง ชุมชน สังคม วาผลผลิตของสถาบันจะไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามมาตรฐานที่กําหนดการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย ประเทศไทย
ไดดํา เนินการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ระดับอุด มศึกษามาตั้ งแต มีการกอตั้ง ทบวง
มหาวิทยาลัย แตการดําเนินงานดังกลาวเนนที่การควบคุมคุณภาพของหลักสูตรเปนสําคัญ
โดยยังมิไดมีระบบควบคุมคุณภาพใหครบทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีแนวคิดใน
เรื่อ งการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาที่พิ จ ารณาครอบคลุ มในทุ ก ภารกิจ เริ่ม ดํา เนิน การ
อยางเปนรูปธรรมตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในคราว
ประชุมระหวางวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๗ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ ไดมีการเสนอหลักการ แนวทาง และวิธีการในการประกันคุณภาพทางวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยไทยขึ้นเปนครั้งแรก และการประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มเขามามีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งตอระบบการศึกษาของไทยเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของไทย คือ (วันชัย ศรชนะ, ๒๕๔๐, หนา ๑๑๑-๑๑๒)
๑. ประเทศไทยไมเคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบชัดเจน
ที่ผานมาเปนเพียงการกํากับดูแลกอนการเปดดําเนินการเรียนการสอน (Pre-auditing)
ระบบการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงานยิ่งมีนอยมาก และไมมี

๙
กลไกใด ๆ ที่สามารถบงชี้ไดวาการจัดการศึกษาของสถาบันในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
หรือไมเพียงใดซึ่งเปนการเสี่ยงตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวเปนอยางยิ่ง
๒. สถาบันอุดมศึกษาตางๆ เริ่มมีความไมทัดเทียมกันในคุณภาพการศึกษา มีเพียง
ขั้นต่ํา (Minimum Quality) มากขึ้นทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําเสียหายแกประเทศชาติ
โดยรวมเพราะบัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณภาพแตกตางกันมากขึ้น
๓. แนวโนมของการแขงขันของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ มีมากขึ้นจําเปนตองมีระบบ
การควบคุมคุณภาพที่ชัดเจนรองรับ เพื่อประกันความมีคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาทั้ง ๓ ประเภท คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาของตางประเทศ ที่เขามาดําเนินการในประเทศไทย ซึ่งการดําเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวตองคํานึงถึงการแขงขันดานคุณภาพทั้งภายในประเทศกับ
ประเทศเพื่อนบานและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
๔. การประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือพัฒนาองคความรูใหเปนสากล
เพื่อใหไทยไดกาวเขาสูโลกดานการศึกษา สามารถติดตอสัมพันธและสรางเครือขายรวมกับ
นานาชาติได
๕ . การประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีเปนการกระตุนใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพดานตาง ๆของสถาบันอยูเสมอ
๖. แนวโนมความตองการบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพและมีความรอบรูทันสมัยมีมากขึ้น
ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน หากไมมี
การประกันคุณภาพการศึกษาแลวยอมไมสามารถผลิตบัณฑิตตอบสนองความตองการของ
สังคมได
๗. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรู
ในสถาบันอยางตอเนื่อง และสรางความแข็งแกรงใหสถาบันโดยตรงในระยะยาว ซึ่งสงผล
ตอความกาวหนาทางวิชาการและสรางความภาคภูมิใจในสถาบัน
๘. คุณภาพที่ทัดเทียมกันของแตละสถาบัน สงผลใหบัณฑิตที่จบการศึกษาออกมา
มีคุณภาพใกลเคียงกัน (อยางนอยขั้นต่ํา) ทําใหอัตราการเคลื่อนยายถายเทบุคลากรหรือ
ปญหาสมองไหลคลี่คลายลง การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเปนไป
ตามเงื่อนไขแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามแนวทางและ
ประกาศที่เกี่ยวของของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาของไทย
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันขึ้นโดยเนนประสิทธิผลของกระบวนการดําเนินงานเปนสําคัญ มีการ
พัฒนาระบบเอกสารควบคูไปดวย เพื่อเปนคูมือการดําเนินงานและเปนหลักฐานแสดง
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน (ประเสริฐ สุทธิสิทธิ,์ ๒๕๔๕, หนา ๑๐๘)

๑๐
ขอบขายของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาจะ
ครอบคลุมขอบขายการดําเนินงานในเรื่องสําคัญๆ ดังตอไปนี้ (จํารัส นองมาก, ๒๕๔๔,
หนา ๒๓)
๑. การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ เปนการจดทํารายละเอียดลักษณะหนวยงาน
ที่มีคุณภาพวาในแตละดานจะตองเปนเชนไร เพื่อใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติใหบรรลุลักษณะ
ดังกลาวมาตรฐานคุณภาพจึงเปรียบเสมือนพิมพเขียวในการกอสรางของวิศวกร โดยปกติ
แลวหนวยงานตางๆ จะรวมกันกําหนดมาตรฐานคุณภาพของหนวยงานเปนความคาดหวัง
ที่จะตองผลักดันใหบรรลุ ถาเปนสถานศึกษาสวนใหญกรมตนสังกัดจะกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดไวให โดยระบุลักษณะคุณภาพในแตละเรื่องพรอมตัวบงชี้
แสดงถึงคุณภาพตามลักษณะดังกลาว เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของใชเปนเกณฑในการปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาที่
๒. การควบคุมคุณภาพ เปนการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของการบริหาร
เพื่อใหแนใจวางานจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดการควบคุมคุณภาพ
๓. การตรวจสอบคุณภาพ เปนการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อใหทราบ
สภาพจริงวาดําเนินการไปไดมากนอยเพียงใด การตรวจสอบคุณภาพจะตองดําเนินการโดย
ผูมีความรูความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะตรวจสอบ การตรวจสอบคุณภาพ
ในสถานศึกษา ถาเปนเรื่องภายในสถานศึกษาผูตรวจสอบก็จะเปนบุคคลภายในสถานศึกษา
หรือหนวยงานตนสังกัดแตถาเปนการตรวจสอบจากภายนอก ผูตรวจสอบก็จะเปนบุคคลอื่น
ที่ไมไดสังกัดสถานศึกษา หรือหนวยงานบังคับบัญชาของสถานศึกษานั้น ๆ
๔. การประเมินคุณภาพเปนการเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับผลการตรวจวัดเกณฑ
เปนความคาดหวัง เชน ในกรณีของสถานศึกษาสิ่งที่คาดหวังก็คือ เกณฑมาตรฐานตามที่
กําหนดในขอ ๑ วาแตละเรื่องถาจะใหบรรลุคุณภาพจะตองเปนอยางไร ผลการตรวจวัดคือ
ความเปนจริงที่ไดจากการตรวจสอบในขอ ๓ ความจํา เปนในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา มีเหตุผลความจําเปนหลายประการที่ทําใหสถานศึกษาตองดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, ๒๕๔๓, หนา ๑)
(๑) กระแสโลกาภิวัฒน
๑.๑ เทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร
๑.๒ การแขงขันกับนานาชาติ
๑.๓ ความพึงพอใจของผูรับบริการ
(๒) สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย
๒.๑ วิกฤตเศรษฐกิจ
๒.๒ คุณภาพของประชากรตอการพัฒนาประเทศ

๑๑
๒.๓ ผลกระทบของวัฒนธรรมตางชาติ
๒.๔ วิถีทางประชาธิปไตย
(๓) สภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน
๓.๑ การจัดการศึกษาของสถานศึกษายังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการที่แทจริงของผูเรียน สังคม ประเทศชาติ และกระแสโลกาภิวัฒน
๓.๒ รัฐไมสามารถสรางคนใหมีจิตใจที่ดี ใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ดํารงชีวิตในสังคม ประกอบอาชีพอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้น
(๔) บทบัญญัติดานการศึกษาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
๔.๑ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม
นอยกวา ๑๒ ปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา ๔๓)
๔.๒ การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน (มาตรา ๔๓)
๔.๓ จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษา
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝง
จิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข (มาตรา ๘๑)
(๕) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (หมวด ๖)
๕.๑ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา ๔๗)
๕.๒ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก (มาตรา ๔๘)
๕.๓ ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของการศึกษาใหม
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป และ
เสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน (มาตรา ๔๙)

๑๒
จากเหตุผลที่กลาว สถานศึกษาจึงตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อที่จะ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพเปนที่เชื่อมั่น
ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน และสังคม ซึ่งมีผลตอคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพของ
ประเทศโดยตรงแนว
จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยนับเปนนวัตกรรมการศึกษา เพราะเปนเรื่องใหม
ที่มีการจัดทําขึน้ เพื่อใหบุคลากรที่มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพ (อาภรณ ครองกิจการ ๒๕๔๗, หนา ๑๒) ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสมฤทธิ์ผลตาม ความคาดหวัง จึงจําเปนตองเขาใจถึงจุดมุงหมาย
ของการประกันคุณภาพการศึกษา (ทองอินทร วงศโสธร, ๒๕๔๑, หนา๒) ไดกลาวถึง
จุดมุงหมายตลอดจนขอดี ขอเสียของการประกันคุณภาพ ดังนี้
จุดมุงหมายสําคัญของการประกันคุณภาพ คือ
๑. ชวยสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการศึกษา
๒. สรางความมั่นใจใหแกสังคมไมวาจะอยูในประเทศหรือตางประเทศเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษา
๓. ชวยใหหนวยงานจัดสรรงบประมาณทําหนาที่ไดเต็มความรับผิดชอบ
๔. ใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล
หนวยจัดสรรงบประมาณ และสถาบันอุดมศึกษา
๕. ใหเกิดความชัดเจนและโปรงใสเกี่ยวกับวัตถุประสงคและความหมายของ โปรแกรม
การศึกษา
๖. กอใหเกิดมาตรการความรับผิดชอบตอทรัพยากรที่จัดสรรจากกระเปาของประชาชน
หรือบุคคลที่ใหทรัพยากรแกสถาบันอุดมศึกษา สวนขอดีของการประกันคุณภาพการศึกษา
ไดแก การเพิ่มคุณภาพการศึกษา เพิ่มความสําคัญ ของการเรียนการสอน หลักสูตร และ
รายวิชามีความชัดเจน อาจารยมีสวนรวม
นักศึกษามีสวนรวมและไดทรัพยากรเพิ่ม สําหรับขอเสีย ไดแก การมีคาใชจายมาก
ใชบุคลากรมากใชเวลามาก ใชเอกสารมาก และยากที่จะทําใหเปนระบบอันหนึ่งอันเดียว
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหงได
ตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ใหคณะแตละคณะเลือกระบบประกันคุณภาพฯ ของตนเอง หรือการพัฒนาระบบของ
ตนเองที่สามารถตรวจสอบไดและในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาสตราจารยประจํา

๑๓
รังสรรค แสงสุข อธิการบดีไดแถลงนโยบายประกันคุณภาพไวดังนี้ “รามคําแหงมุงมั่น
พัฒนามาตรฐานคุณภาพและการบริการอยางตอเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับ
ใชสังคมและประเทศชาติ”การประกาศนโยบายดังกลาวไดรับความรวมมือจาก บุคลากรที่
เกี่ยวของในหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและไดทําการพัฒนาปรับปรุงหนวยงานของ
ตนเองไดรับการรับรองประกาศคุณภาพอยางเปนทางการ (ISO ๙๐๐๒) จากผูตรวจสอบ
ภายนอกรวม ๓ หนวยงาน คือ สํานักหอสมุดกลางศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันคอมพิวเตอร และสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ในขณะเดียวกัน
คณะวิชาตาง ๆ ก็ไดดําเนินการประกันคุณภาพดวยระบบ QA โดยอางอิง องคประกอบทั้ง ๙
ของมหาวิทยาลัยเพื่อสอดคลองกับดัชนีของผูตรวจสอบภายนอก (สมศ.)
เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการ
ดําเนินการและพัฒนาอยางตอเนื่อง และจัดการดําเนินงานเพื่อเผยแพรสูสาธารณะเปนที่
ยอมรับโดยมีเกณฑคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และสอดคลองกับการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ ระบุให สถานศึ กษาพั ฒนาระบบประกั นคุณภาพการศึ กษาขึ้ นและมี การ
ตรวจสอบ
๑. คณะ/สํานัก ที่เนนงานดานการบริการใหแกนักศึกษาจะใชระบบ ISO ๙๐๐๑:
๒๐๐๐
๒. คณะ/สํานัก/สาขาวิทยบริการอื่น ๆ ใชระบบทีพ่ ัฒนาขึ้นโดยอิงองคประกอบทั้ง ๙
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๓. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ใชระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สมศ. กําหนด
คณะ/สํานัก ที่ใชระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๐
จะปฏิบัติตามหลักการบริหารคุณภาพ ๘ ประการของระบบ ISO ซึ่งไดแก (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ๒๕๕๐,หนา ๒๒-๒๓)
หลักการที่ ๑ : องคกรที่ใหความสําคัญแกลูกคา (Customer Focused Organization)
หลักการที่ ๒ : ความเปนผูนํา (Leadership)
หลักการที่ ๓ : การมีสวนรวมของบุคลากร (Involvement of People)
หลักการที่ ๔ : การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)
หลักการที่ ๕ : การบริหารเปนระบบ (System Approach to Management)
หลักการที่ ๖ : การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement)
หลักการที่ ๗ : การตัดสิ้นใจจากขอมูลที่เปนจริง (Factual Approach to Decision)
หลักการที่ ๘ : ความสัมพันธกับผูชายเพื่อประโยชนรวม (Mutually Beneficial
Supplier Relationship)

๑๔
สวนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ใช
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สมศ.
กําหนด(มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙, หนา ๒๗) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดกําหนด
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใหสอดคลองกับ
ตัวบงชี้คุณภาพเพื่อใหคณะ สถาบัน สํานัก สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงนําไปใชปฏิบัติ ตามความเหมาะสมหรือเพิ่มเติมรายละเอียด
ใหมความชัดเจนยิ่งขึ้น
ความหมายของแนวคิดการพัฒนาองคการ (organization development)
ความหมายของคําวา “แนวคิดการพัฒนาองคการ” (organization development)
หมายถึงความพยายามของผูบริหารหรือบุคลากรในองคกรที่ตองการเปลี่ยนแปลงองคกร
อยางมีแบบแผนมีการวิเคราะหปญหา วางแผนกลยุทธ การใชทรัพ ยากรเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายหรือเปาประสงคเพื่อการพัฒนาระบบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการ ซึ่งจากการศึกษาพบวานักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดสรุปและ
ใหความหมายการพัฒนาองคกรไวดังนี้
สุนันทา เลาหนันท (๒๕๓๑, หนา ๔๙) ได กลาววา การพัฒนาองคการ
(organization development) หรือนิยมเรียกสั้น ๆ วา O.D. เปนกระบวนการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงองคการทุกระบบอยางมีแบบแผน ซึ่งนับวาเปนแนวคิดที่คอนขางใหม
เมื่อเปรียบเทียบกับแนวความคิดของการจัดการอื่น ๆ พบวาแนวความคิดของการพัฒนา
องคการกอใหเกิดความสับสนอยูมากเพราะเปนแนวความคิดกวางมาก แมกระทั่งความหมาย
ก็ยังไมคอยแนใจกันวาจะมีความหมายใดเปนที่พอใจและเปนทีย่ อมรับกันโดยทั่วไป
ประชุม รอดประเสริฐ (๒๕๓๓, หนา ๒๖๔) ไดสรุปวาการพัฒนาองคการประกอบดวย
การพัฒนาบุคคลในหนวยงาน การคัดเลือกผูบริหาร การคนหาวิธีการบริหารงาน การ
ปรับปรุงโครงสรางของหนวยงาน และการปรับปรุงการสื่อความหมายและการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลในหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใหองคการมีความ
ยืดหยุนและปรับตัวเขาไดกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป
อรุณ รักธรรม (๒๕๓๕, หนา ๒๑๐) ไดใหความเห็นวาการพัฒนาองคการ หมายถึง
การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนเครื่องมือในการศึกษาองคการเพื่อมุงที่จะ
ใหการเปลี่ยนแปลงทางดานความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมและโครงสรางในอันที่จะใหองคการ
สามารถปรับตัวใหเขากับวิทยาการใหม ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

๑๕
ชวลิต ประภวานนท (๒๕๔๑, หนา ๓๓๖) กลาววาการพัฒนาองคการ หมายถึง
ความพยายามเปลีย่ นแปลงองคการอยางมีแบบการวิเคราะหปญหา วางแผนกลยุทธ และ
การใชทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย หรือการพัฒนาระบบโดยสวนรวมทั้งองคการเริ่ม
จากระดับผูบริหารลงสูระดับลางทั้งองคการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคการ
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (๒๕๔๑, หนา ๓๓๖) ไดกลาววาการพัฒนาองคการ
เปนความพยายามอยางมีแผน มีการวิเคราะหปญหาการวางแผนยุทธศาสตร การใช
ทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือการพัฒนาระบบโดยสวนรวมทั้งองคการ เริ่มจาก
ผูบริหารลงสูระดับลางทั้งองคการโดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมทั้งองคการ
สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษฎ (๒๕๔๒, หนา ๑๖) ไดอธิบายวาการ
พัฒนาองคการ หมายถึง ความพยายามอยางเปนขั้นตอนตอเนื่องกัน ในการปรับปรุง
สมรรถภาพขององคการ เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ่งแวดลอมภายในและสิ่งแวดลอมภายนอก
พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดปญหาภายในองคการใหหมดไป และการพัฒนา
องคการอาจหมายถึงการยอมรับความเปลี่ยนแปลงโดยใหการศึกษาอยางถูกตองเพื่ อ
เปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมและโครงสรางขององคการใหส ามารถปรับเขากับ
เทคโนโลยีใหม ๆ และลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามปกติ
เพ็ญศรี พิทักษธรรม มัชภิมาภิโร (๒๕๔๔) กลาววา การพัฒนาองคการ คือ การ
เปลี่ยนแปลงองคการ โดยเนนการเปลี่ยนแปลงที่ตัวบุคคลทั้งองคการ ไดแก เจตคติ คานิยม
ปทัสถานองคการ (ปทัสถานองคการ หมายถึง องคการแบบแผนสําหรับยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัต)ิ ความเชื่อ อารมณความรูสึก และอื่น ๆ ซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคการ
พนอพันธุ จาตุรงคกุล (๒๕๔๔) ไดใหความหมายวา การพัฒนาองคการ หมายถึง
ความพยายามเปลี่ยนแปลงองคการอยางมีแบบแผน มีการวิเคราะหปญหา วางแผนกลยุทธ
การใชทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย หรือการพัฒนาระบบโดยสวนรวมทั้งองคการ เริ่ม
จากระดับผูบริหารลงสูระดับลางทั้งองคการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคการ
ณัฐชนก อิศรีทอง (๒๕๔๔, หนา ๑๑) ไดใหความหมายของการพัฒนาองคการวา
หมายถึง แนวทางในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงองคการอยางเปนระบบ มีแบบแผน กําหนด
ปญหา กระบวนการบริหารงาน ตัดสินใจดําเนินงาน ทําการศึกษาโครงสรางขององคการ
ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมของบุคคลในองคการตลอดจนการใหขอมูล ยอนกลับ การ
เปลี่ยนแปลงองคการจะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานของ
องคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

๑๖
มัลลิกา ตนสอน และฉัตยาพร เสมอใจ (๒๕๔๕, หนา ๑๓๘) ไดกลาววาการพัฒนา
องคการหรือที่เรียกวา “OD” มุงการกระทําเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุม
ในองครวม หรือกลุมสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งขององคการ ซึ่งวิธีการเปลี่ยนแปลงจะกระทํา
โดยอาศัยเทคนิคอีกชนิดหนึ่งที่เรียกวา “การพัฒนาองคการ” ผลสําเร็จของการพัฒนา
องคการ สวนมากจะปรากฏในรูปของการสรางทักษะทางมนุษยสัมพันธที่ดีขึ้น การรวมมือ
กันแกไขปญหารวมกันของสมาชิกและการสรางทีมงานควบคูกับวิธีการทํางานอื่น ๆ การ
พัฒนาองคการจําเปนตองอาศัยความรูที่เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตรเปนอยางมาก เพื่อที่จะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานขององคการใหดียิ่งขึ้นโดยการประยุกตใชความรูทาง
พฤติกรรมศาสตรใหเกิดผลตอพฤติกรรมของสมาชิกขององคการซึ่งขั้นตอนการทําดังกลาว
จะสามารถแยกออกเปน ๖ ลําดับตอไปนี้
ขัน้ ที่ ๑ กําหนดปญหา
ขั้นที่ ๒ ตัดสินใจดําเนินงาน
ขั้นที่ ๓ ทําการศึกษา
ขั้นที่ ๔ การใหขอมูลยอนกลับ
ขั้นที่ ๕ กระบวนการเปลี่ยนแปลงองคการ
ขั้นที่ ๖ การประเมินผล
เฟรนซ และเบลล (French & Bell, ๑๙๘๔, p. ๒๔ อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท,
๒๕๓๑, หนา ๕๐) ไดกลาวถึงการพัฒนาองคการเปรียบเสมือนตนไมซึ่งประกอบดวยราก
อยางนอยสามราก รากที่หนึ่งไดแก การฝกอบรมในหองปฏิบัติการ รากที่สองไดแกการ
สํารวจขอมูลและการปอนขอมูลยอนกลับ ซึ่งทั้งสองรากเกี่ยวพันกับรากที่สาม ซึ่งไดแก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และยังมีรากอีกรากหนึ่งที่ขนานคูกันมากับรากที่สาม คือระบบ
เทคนิคและสังคมคันแคน (Dunca, ๑๙๗๕, p. ๔๔๖ อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ, ๒๕๓๒,
หนา ๒๖๔) ไดอธิบายถึงความหมายการพัฒนาองคการวา เปนกระบวนการเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคการโดยผสมผสานความตองการความเจริญกาวหนาและการไดรับ
การพัฒนาบุคคลกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการเขาดวยกัน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในความเชื่อ เจตคติ และโครงสรางขององคการแลว องคการสามารถปรับตัว
เองใหเขาไดกับความเปลี่ยนแปลงนั้น
เบคฮารด (Beckhard, ๑๙๖๐, p. ๑๑๗ อางถึงใน สุธี สุทธิสมบูรณและสมาน
รังสิโยกฤษฎ, ๒๕๔๒, หนา ๑๔๙) ไดกลาวถึงการพัฒนาองคการวา การพัฒนาองคการ
หมายถึงความพยายามการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน การพิจ ารณาองคการเปนสวนรวม
ทั้งหมด เปนการบริหารงานจากระดับสูงลงมา การเพิ่มประสิทธิผลและกอใหเกิดสุขภาพ
ที่ดี และโดยวิธีการสอดแทรกอยางแนบเนียมตามวิชาความรูที่ไดรับทางพฤติกรรมศาสตร
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เบนนิส (Bannis, ๑๙๙๒, p. ๒ อางถึงใน ศิริทิพา คานคร, ๒๕๔๔, หนา ๗) ไดให
ความหมายของการพัฒนาองคการวา เปนการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและถือวา
เปนยุทธศาสตรที่ซับซอน โดยมุงเปลี่ยนแปลงความเชื่อ เจตคติ คานิยม รวมถึงโครงสราง
ขององคการเพื่อใหสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับวิทยากรสมัยใหม การตลาด และสิ่งที่
ทาทายที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ลอเรนซ และลอรซ (Lawrence & Lorch, ๑๙๙๔, p. ๔ อางถึงใน ศิริทิพา คานคร,
๒๕๔๔, หนา ๗) ชี้ใหเห็นวา การพัฒนาองคการเปนความตองการแสวงหาแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงองคการจากสภาพที่เปนอยูไปสูสภาพที่ไดรับการพัฒนาที่ดีกวา
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาการพัฒนาองคการ หมายถึงแนวทางในการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงองคการอยางเปนระบบ มีแบบแผน กําหนดปญหา กระบวนการบริหารงาน
ตัดสินใจดําเนินงาน ทําการศึกษาโครงสรางขององคการ ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมของ
บุคคลในองคการตลอดจนการใหขอมูลยอนกลับ และมีการประเมินผล เพื่อนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาปรับปรุงองคการใหดีขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานขององคการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นวินดา อัศวพรรมณราย (๒๕๔๙) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ
ของสํานักบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาจุดเดนและสิ่งที่ควรปรับปรุง
ของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ทางดานคน เงิน เครือ่ งจักร วิธีปฏิบัติการ
ผลการศึกษาพบวา จุดเดนและสิ่งที่ควรปรับปรุงดานคน เงิน เครื่องจักร วิธีการปฏิบัติ
ของผูบริหารที่มหาวิทยาลัยมอบหมายนั้น มีความสอดคลองสัมพันธกันโดยบุคลากรมีสวน
รวมในการวางนโยบาย วางกลยุทธ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค
รวมถึงการนํานโยบาย กลยุทธไปปฏิบัติ พรอมทั้งมีการประเมินผลเชิงกลยุทธ นโยบายดาน
การเงินและแผนการจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจน ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ แตขาดการติดตาม
งานและการตรวจประเมินวัสดุ อุปกรณดานวิธีปฏิบัติการพบจุดเดนดานการบริหารงาน
ดานยุทธศาสตร ดานการพัฒนาการดําเนินงาน ดานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
ดานภาพลักษณ และสิ่งที่ควรปรับปรุงดานการบริหารงาน ดานการดําเนินงาน ดานพันธกิจ
ดานการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ดานการเชื่อมโยงกับแหลงวิชาการใน
มหาวิทยาลัย และศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธที่ใชในสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
บูรพา พบวาสํานักบริการวิชาการใชกลยุทธเชิงการบริหารแบบบริหารทั่วทั้งองคการ
ดวยวงจร PDCA สอดคลองกันมีผลกระทบตอบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
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การนํานโยบายไปปฏิบัติโดยการสั่งการที่ชัดเจน การประเมินผลเชิงกลยุทธเพื่อนํามาปรับใช
ในการปฏิบัติงานตลอดจนมีวิธีการปรับแผนเพื่อใหการดําเนินงานลุลวงไปดวยดี ขอจํากัด
ของกลยุทธ คือ บุคลากรไมเพียงพอและขาดงบประมาณเพื่อการพัฒนาองคการ
วาที่รอยตรีวิสุทธิ์ ปานะกูล (๒๕๕๐) ไดศึกษาเรื่อง สภาพ ปญหาและแนวทาง
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา โดยการสํารวจสภาพและ
ปญหาจากขาราชการและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จากสถาบันการพล
ศึกษาแตล ะวิทยาเขต จํานวน ๒๙๑ คน ผลการศึกษาพบวา สภาพและปญหาการ
ดํา เนิ นงานการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาโดยรวมและรายดา นอยูใ นระดั บปานกลาง
เปรียบเทียบสภาพและปญหาจําแนกตามวิทยาเขตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ จําแนกตามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแตละภาคโดยรวมและ
รายดานมีสภาพไมแตกตางกัน สวนปญหาโดยรวม ดานคุณภาพนักศึกษา และดานระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ แนวทาง
การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพลศึกษา ดานคุณภาพ
นักศึกษา ไดแก สรางจิตสํานึกความเปนครูใหมีคุณธรรม จริยธรรม ดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค ไดแก การอบรม ประชุม สัมมนา สรางความรูความเขาใจแกบุคลากร
ของหนวยงาน ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม ไดแก การจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน การบริการทางวิชาการแกสังคมรวมกันระหวางสถาบันและชุมชน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก จัดหางบประมาณและการบริจาคภายในและ
ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ดานการพัฒนาองคการและบุคลากร ไดแก พัฒนาและ
สนับสนุนการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการ ดานการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ไดแก แตงตั้งคณะกรรมการและจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ติดตามผลสําเร็จของนักศึกษา ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไดแก จัดตั้งคณะกรรมการ
ในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และแกไขปญหาที่พบของแตละคณะจัดอบรม
ประชุม สัมมนาใหบุคลากร มีความรู ความเขาใจ และปลูกจิตสํานึก ใหเห็นความสําคัญ
ของงานประกันคุณภาพการศึกษา

