
บทท่ี  ๒ 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยหรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา  กองการเจาหนาท่ี  
สํานักงานอธิการบดี  เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควางานวิจัย  ดังน้ี 

 
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 จุฑา  เทียนไทย  และจินตนา  ชาญชัยศิลป  (๒๕๔๔, หนา ๕)  ใหความหมาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง กระบวนการหรือกลไกใด ๆ ท่ีเมื่อไดดําเนินการ
ไปแลวจะทําใหเกิดการดํารงไวซึ่งคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐานอยาง
ตอเน่ือง อันเปนการปกปองผลประโยชนของผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจนสังคมโดยสวนรวม  
ท้ังน้ี  รวมถึงกระบวนการหรือกลไกใด ๆ ท่ีริเร่ิมข้ึนภายในสถาบันอุดมศึกษาเองหรือ
หนวยงานภายนอกก็ได 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา (๒๕๔๗, หนา ๑๗)   
ไดนิยามการประกันคุณภาพการศึกษาวาหมายถึง  การมีระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบ  และประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพ  ตามดัชนีบงช้ีท่ี
กําหนดเพื่อเปนหลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาสถานศึกษาน้ัน ๆ 
สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 สมคิด  พรมจุย  และสุพักตร  พิบูลย  (๒๕๔๔, หนา ๒-๓)  กลาวคือ  การประกัน
คุณภาพการศึกษา (Quality  Assurance)  หมายถึง  กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีจําเปน  
ตองดําเนินงานเพื่อประกันวาคุณภาพของการศึกษาไดรับการรักษาไวและสงเสริมเพิ่มพูน
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงรวมถึงกิจกรรม  หรือแนวปฏิบัติใด ๆ ท่ีหากไดดําเนินการ
ตามระบบและแผนท่ีวางไวแลวจะทําใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลผลิต 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (๒๕๔๓, หนา ๗)  ไดใหความหมาย
ของการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม
ตามภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง  ซึ่งเปนความต้ังใจ
ใหผูรับบริการทางการศึกษา  ท้ังผูรับบริการโดยตรง  ไดแก ผูเรียน  ผูปกครองผูรับบริการ
ทางออม  ไดแก  สถานประกอบการ  ประชาชน  และสังคมโดยรวมวาการดําเนินงานของ
สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  



 

๗ 

ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด  การประกันคุณภาพการศึกษามีแนวคิดอยูบนพื้นฐาน
ของการ “ปองกัน” ไมใหเกิดการทํางานท่ีไมมีประสิทธิภาพและผลผลิตไมมีคุณภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๒, หนา ๑๐)  การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง 
กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ เพื่อสรางความมั่นใจตอผูรับบริการทางการศึกษา  คือ  นักเรียน  
ผูปกครอง  ชุมชน  สังคม  และรัฐ  วาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจท่ีไดรวมกัน
กําหนดไวน้ัน  จะทําใหผลผลิตของการศึกษามีคุณภาพ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 สมศักด์ิ  ดลประสิทธ์ิ  (๒๕๔๒, หนา ๒๐)  กลาววา  การประกันคุณภาพการศึกษา  

หมายถึง การรับประกันคุณภาพของกระบวนการบริหารภายในสถานศึกษา วาไดมี                     
การวางแผน การทํางานและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ  เพื่อเปนผลผลิตของ
โรงเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 
 จากความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน  พอสรุปไดวา  

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการบริหารจัดการตามนโยบาย  กิจกรรม  และภารกิจ
ของสถานศึกษาอยางเปนระบบแบบแผนท่ีกําหนดไว  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  ประกอบดวย  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  โดยมีกระบวนการตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพ
เพื่อเปนหลักประกันใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาสถานศึกษาน้ัน ๆ 

สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษามี

นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายและการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี  
รายละเอียดดังน้ี 

บรรจบ จันทมาศ (๒๕๔๑,หนา ๒) ใหความหมายของคําวา การประกันคุณภาพ
หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใด ๆ ท่ีหากไดดําเนินการตามระบบและแผนท่ีวางไวจะ 
ทําใหเกิดความมั่นใจไดวาจะไดผลงานท่ีมีคุณภาพตามลักษณะท่ีพึงประสงค 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” ทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๔๔, หนา ๒๔) ใหนิยาม 
คําวาการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามดัชนีท่ีกําหนด เพื่อเปน
หลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวา สถาบันน้ัน ๆ สามารถให
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 



 

๘ 

ไพบูลย เปานิล (๒๕๔๓,หนา ๑๖) ใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
วาหมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการท่ีมีแผนและเปนระบบท่ีสถาบันการศึกษาดําเนินงาน 
ตามแผนและระบบท่ีกําหนด เพื่อใหผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามปรัชญา 
พันธกิจและจุดมุงหมายท่ีกําหนด และสรางความคิดเห็นใหกับผูรับบริการ (บัณฑิต ผูปกครอง 
และผูใชบัณฑิต) 

วันชัย ศิริชนะ (๒๕๔๐,หนา ๑๐) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการ
กระทํากิจกรรมใดท่ีสะทอนถึงความมีคุณภาพ การตรวจสอบเปนกลไกเพิ่มเติมเพื่อให
สังคมมั่นใจย่ิงข้ึนวา การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ  ซึ่งการ
ใหการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะตองทําอยางมีระเบียบแบบแผน 

จํารัส นองมาก (๒๕๔๔,หนา ๒) ใหความหมายการประกันคุณภาพวา ตามความท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง การประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาหรือโดยหนวยงานตนสังกัด  
ท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน ถาเปนการประกันคุณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดย 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

จากความหมายท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
หลักการดําเนินการกระบวนการ หรือกิจกรรมของสถานศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ      
มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได ซึ่งเปนการรับประกันและสรางความเช่ือมั่นแกผูเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน สังคม วาผลผลิตของสถาบันจะไดรับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย  ประเทศไทย
ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษามาต้ังแตมีการกอต้ังทบวง 
มหาวิทยาลัย แตการดําเนินงานดังกลาวเนนท่ีการควบคุมคุณภาพของหลักสูตรเปนสําคัญ
โดยยังมิไดมีระบบควบคุมคุณภาพใหครบทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีแนวคิดใน
เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีพิจารณาครอบคลุมในทุกภารกิจเร่ิมดําเนินการ   
อยางเปนรูปธรรมต้ังแต พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในคราว
ประชุมระหวางวันท่ี ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๗ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ ไดมีการเสนอหลักการ แนวทาง และวิธีการในการประกันคุณภาพทางวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยไทยข้ึนเปนคร้ังแรก และการประกันคุณภาพการศึกษาเร่ิมเขามามีบทบาท
สําคัญอยางย่ิงตอระบบการศึกษาของไทยเพิ่มข้ึน สาเหตุสําคัญในการประกันคุณภาพ  
การศึกษาของไทย คือ (วันชัย ศรชนะ, ๒๕๔๐, หนา ๑๑๑-๑๑๒) 

๑. ประเทศไทยไมเคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีรูปแบบชัดเจน 
ท่ีผานมาเปนเพียงการกํากับดูแลกอนการเปดดําเนินการเรียนการสอน (Pre-auditing) 
ระบบการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงานย่ิงมีนอยมาก และไมมี



 

๙ 

กลไกใด ๆ ท่ีสามารถบงช้ีไดวาการจัดการศึกษาของสถาบันในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ 
หรือไมเพียงใดซึ่งเปนการเสี่ยงตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะยาวเปนอยางย่ิง 

๒. สถาบันอุดมศึกษาตางๆ เร่ิมมีความไมทัดเทียมกันในคุณภาพการศึกษา มีเพียง 
ข้ันตํ่า (Minimum Quality) มากข้ึนทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําเสียหายแกประเทศชาติ
โดยรวมเพราะบัณฑิตท่ีจบการศึกษามีคุณภาพแตกตางกันมากข้ึน 

๓. แนวโนมของการแขงขันของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ มีมากข้ึนจําเปนตองมีระบบ
การควบคุมคุณภาพท่ีชัดเจนรองรับ เพื่อประกันความมีคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาท้ัง ๓ ประเภท คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาของตางประเทศ ท่ีเขามาดําเนินการในประเทศไทย ซึ่งการดําเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวตองคํานึงถึงการแขงขันดานคุณภาพท้ังภายในประเทศกับ   
ประเทศเพื่อนบานและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 

๔. การประกันคุณภาพการศึกษาเปนเคร่ืองมือพัฒนาองคความรูใหเปนสากล
เพื่อใหไทยไดกาวเขาสูโลกดานการศึกษา สามารถติดตอสัมพันธและสรางเครือขายรวมกับ 
นานาชาติได 

๕ . การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดีเปนการกระตุนใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
เกิดความต่ืนตัวในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพดานตาง ๆของสถาบันอยูเสมอ 

๖. แนวโนมความตองการบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีความรอบรูทันสมัยมีมากข้ึน 
ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ท้ังจากภาครัฐและเอกชน หากไมม ี
การประกันคุณภาพการศึกษาแลวยอมไมสามารถผลิตบัณฑิตตอบสนองความตองการของ
สังคมได 

๗. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรู
ในสถาบันอยางตอเน่ือง และสรางความแข็งแกรงใหสถาบันโดยตรงในระยะยาว ซึ่งสงผล
ตอความกาวหนาทางวิชาการและสรางความภาคภูมิใจในสถาบัน 

๘. คุณภาพท่ีทัดเทียมกันของแตละสถาบัน สงผลใหบัณฑิตท่ีจบการศึกษาออกมา
มีคุณภาพใกลเคียงกัน (อยางนอยข้ันตํ่า) ทําใหอัตราการเคลื่อนยายถายเทบุคลากรหรือ
ปญหาสมองไหลคลี่คลายลง การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเปนไป
ตามเงื่อนไขแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามแนวทางและ
ประกาศท่ีเกี่ยวของของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาของไทย 
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันข้ึนโดยเนนประสิทธิผลของกระบวนการดําเนินงานเปนสําคัญ มีการ
พัฒนาระบบเอกสารควบคูไปดวย เพื่อเปนคูมือการดําเนินงานและเปนหลักฐานแสดง
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน (ประเสริฐ สุทธิสิทธ์ิ, ๒๕๔๕, หนา ๑๐๘) 



 

๑๐ 

ขอบขายของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาจะ
ครอบคลุมขอบขายการดําเนินงานในเร่ืองสําคัญๆ ดังตอไปน้ี (จํารัส นองมาก, ๒๕๔๔,              
หนา ๒๓) 

๑. การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ เปนการจดทํารายละเอียดลักษณะหนวยงาน 
ท่ีมีคุณภาพวาในแตละดานจะตองเปนเชนไร เพื่อใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติใหบรรลุลักษณะ
ดังกลาวมาตรฐานคุณภาพจึงเปรียบเสมือนพิมพเขียวในการกอสรางของวิศวกร โดยปกติ
แลวหนวยงานตางๆ จะรวมกันกําหนดมาตรฐานคุณภาพของหนวยงานเปนความคาดหวัง
ท่ีจะตองผลักดันใหบรรลุ ถาเปนสถานศึกษาสวนใหญกรมตนสังกัดจะกําหนดมาตรฐาน 
คุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดไวให โดยระบุลักษณะคุณภาพในแตละเร่ืองพรอมตัวบงช้ี
แสดงถึงคุณภาพตามลักษณะดังกลาว เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของใชเปนเกณฑในการปฏิบัติ 
ตามบทบาทหนาท่ี 

๒. การควบคุมคุณภาพ เปนการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีของการบริหาร
เพื่อใหแนใจวางานจะมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดการควบคุมคุณภาพ 

๓. การตรวจสอบคุณภาพ เปนการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อใหทราบ 
สภาพจริงวาดําเนินการไปไดมากนอยเพียงใด การตรวจสอบคุณภาพจะตองดําเนินการโดย
ผูมีความรูความสามารถ หรือมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ การตรวจสอบคุณภาพ
ในสถานศึกษา ถาเปนเร่ืองภายในสถานศึกษาผูตรวจสอบก็จะเปนบุคคลภายในสถานศึกษา
หรือหนวยงานตนสังกัดแตถาเปนการตรวจสอบจากภายนอก ผูตรวจสอบก็จะเปนบุคคลอื่น
ท่ีไมไดสังกัดสถานศึกษา หรือหนวยงานบังคับบัญชาของสถานศึกษาน้ัน ๆ 

๔. การประเมินคุณภาพเปนการเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับผลการตรวจวัดเกณฑ 
เปนความคาดหวัง เชน ในกรณีของสถานศึกษาสิ่งท่ีคาดหวังก็คือ เกณฑมาตรฐานตามท่ี
กําหนดในขอ ๑ วาแตละเร่ืองถาจะใหบรรลุคุณภาพจะตองเปนอยางไร ผลการตรวจวัดคือ 
ความเปนจริงท่ีไดจากการตรวจสอบในขอ ๓ ความจํา เปนในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา มีเหตุผลความจําเปนหลายประการท่ีทําใหสถานศึกษาตองดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี (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
ความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน สังคม ประเทศชาติ และกระแสโลกาภิวัฒน 
   ๓.๒ รัฐไมสามารถสรางคนใหมีจิตใจท่ีดี ใหมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะ
ดํารงชีวิตในสังคม ประกอบอาชีพอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนาชีวิตใหดีย่ิงข้ึน 

(๔) บทบัญญัติดานการศึกษาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
   ๔.๑ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม
นอยกวา ๑๒ ปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา ๔๓) 
   ๔.๒ การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน (มาตรา ๔๓) 
   ๔.๓ จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษา 
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝง
จิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข (มาตรา ๘๑) 

(๕) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (หมวด ๖) 
   ๕.๑ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา ๔๗) 
   ๕.๒ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก (มาตรา ๔๘) 
   ๕.๓ ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของการศึกษาใหม          
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง อยางนอยหน่ึงคร้ังในทุกหาป และ
เสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน (มาตรา ๔๙) 



 

๑๒ 

จากเหตุผลท่ีกลาว สถานศึกษาจึงตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อท่ีจะ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพเปนท่ีเช่ือมั่น
ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน และสังคม ซึ่งมีผลตอคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพของ
ประเทศโดยตรงแนว 
 
จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยนับเปนนวัตกรรมการศึกษา เพราะเปนเร่ืองใหม 

ท่ีมีการจัดทําข้ึนเพื่อใหบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพ (อาภรณ ครองกิจการ ๒๕๔๗, หนา ๑๒) ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสมฤทธ์ิผลตาม ความคาดหวัง จึงจําเปนตองเขาใจถึงจุดมุงหมาย
ของการประกันคุณภาพการศึกษา (ทองอินทร วงศโสธร, ๒๕๔๑, หนา๒) ไดกลาวถึง
จุดมุงหมายตลอดจนขอดี ขอเสียของการประกันคุณภาพ ดังน้ี 

จุดมุงหมายสําคัญของการประกันคุณภาพ คือ 
๑. ชวยสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการศึกษา 
๒. สรางความมั่นใจใหแกสังคมไมวาจะอยูในประเทศหรือตางประเทศเกี่ยวกับ 

มาตรฐานการศึกษา 
๓. ชวยใหหนวยงานจัดสรรงบประมาณทําหนาท่ีไดเต็มความรับผิดชอบ 
๔. ใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล 

หนวยจัดสรรงบประมาณ และสถาบันอุดมศึกษา 
๕. ใหเกิดความชัดเจนและโปรงใสเกี่ยวกับวัตถุประสงคและความหมายของ โปรแกรม 

การศึกษา 
๖. กอใหเกิดมาตรการความรับผิดชอบตอทรัพยากรท่ีจัดสรรจากกระเปาของประชาชน 

หรือบุคคลท่ีใหทรัพยากรแกสถาบันอุดมศึกษา สวนขอดีของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไดแก การเพิ่มคุณภาพการศึกษา เพิ่มความสําคัญ ของการเรียนการสอน หลักสูตร และ
รายวิชามีความชัดเจน อาจารยมีสวนรวม 

นักศึกษามีสวนรวมและไดทรัพยากรเพิ่ม สําหรับขอเสีย ไดแก การมีคาใชจายมาก 
ใชบุคลากรมากใชเวลามาก ใชเอกสารมาก และยากท่ีจะทําใหเปนระบบอันหน่ึงอันเดียว 
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหงได
ตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ใหคณะแตละคณะเลือกระบบประกันคุณภาพฯ ของตนเอง หรือการพัฒนาระบบของ
ตนเองท่ีสามารถตรวจสอบไดและในวันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาสตราจารยประจํา 



 

๑๓ 

รังสรรค แสงสุข อธิการบดีไดแถลงนโยบายประกันคุณภาพไวดังน้ี “รามคําแหงมุงมั่น
พัฒนามาตรฐานคุณภาพและการบริการอยางตอเน่ือง เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพื่อรับ
ใชสังคมและประเทศชาติ”การประกาศนโยบายดังกลาวไดรับความรวมมือจาก บุคลากรท่ี
เกี่ยวของในหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและไดทําการพัฒนาปรับปรุงหนวยงานของ
ตนเองไดรับการรับรองประกาศคุณภาพอยางเปนทางการ (ISO ๙๐๐๒)  จากผูตรวจสอบ
ภายนอกรวม ๓ หนวยงาน คือ สํานักหอสมุดกลางศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันคอมพิวเตอร และสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ในขณะเดียวกัน
คณะวิชาตาง ๆ ก็ไดดําเนินการประกันคุณภาพดวยระบบ QA โดยอางอิง องคประกอบท้ัง ๙ 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อสอดคลองกับดัชนีของผูตรวจสอบภายนอก (สมศ.) 

เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการ
ดําเนินการและพัฒนาอยางตอเน่ือง และจัดการดําเนินงานเพื่อเผยแพรสูสาธารณะเปนท่ี
ยอมรับโดยมีเกณฑคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และสอดคลองกับการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีระบุใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาข้ึนและมีการ
ตรวจสอบ 

๑. คณะ/สํานัก ท่ีเนนงานดานการบริการใหแกนักศึกษาจะใชระบบ ISO ๙๐๐๑: 
๒๐๐๐ 

๒. คณะ/สํานัก/สาขาวิทยบริการอื่น ๆ ใชระบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยอิงองคประกอบท้ัง ๙    
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

๓. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ใชระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอิงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี สมศ. กําหนด
คณะ/สํานัก ท่ีใชระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๐        
จะปฏิบัติตามหลักการบริหารคุณภาพ ๘ ประการของระบบ ISO ซึ่งไดแก (มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง ๒๕๕๐,หนา ๒๒-๒๓) 

หลักการท่ี ๑ : องคกรท่ีใหความสําคัญแกลูกคา (Customer Focused Organization) 
หลักการท่ี ๒ : ความเปนผูนํา (Leadership) 
หลักการท่ี ๓ : การมีสวนรวมของบุคลากร (Involvement of People) 
หลักการท่ี ๔ : การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach) 
หลักการท่ี ๕ : การบริหารเปนระบบ (System Approach to Management) 
หลักการท่ี ๖ : การปรับปรุงอยางตอเน่ือง (Continual Improvement) 
หลักการท่ี ๗ : การตัดสิ้นใจจากขอมูลท่ีเปนจริง (Factual Approach to Decision) 
หลักการท่ี ๘ : ความสัมพันธกับผูชายเพื่อประโยชนรวม (Mutually Beneficial 

Supplier Relationship) 



 

๑๔ 

สวนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ใช
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอิงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี สมศ. 
กําหนด(มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙, หนา ๒๗) นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังไดกําหนด
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใหสอดคลองกับ
ตัวบงช้ีคุณภาพเพื่อใหคณะ สถาบัน สํานัก สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงนําไปใชปฏิบัติ ตามความเหมาะสมหรือเพิ่มเติมรายละเอียด
ใหมความชัดเจนย่ิงข้ึน 
 
ความหมายของแนวคิดการพัฒนาองคการ (organization development) 

 
ความหมายของคําวา “แนวคิดการพัฒนาองคการ” (organization development) 

หมายถึงความพยายามของผูบริหารหรือบุคลากรในองคกรท่ีตองการเปลี่ยนแปลงองคกร
อยางมีแบบแผนมีการวิเคราะหปญหา วางแผนกลยุทธ การใชทรัพยากรเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายหรือเปาประสงคเพื่อการพัฒนาระบบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการ ซึ่งจากการศึกษาพบวานักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ ไดสรุปและ
ใหความหมายการพัฒนาองคกรไวดังน้ี 

สุนันทา เลาหนันท (๒๕๓๑, หนา ๔๙) ไดกลาววาการพัฒนาองคการ 
(organization  development) หรือนิยมเรียกสั้น ๆ วา O.D. เปนกระบวนการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงองคการทุกระบบอยางมีแบบแผน ซึ่งนับวาเปนแนวคิดท่ีคอนขางใหม 
เมื่อเปรียบเทียบกับแนวความคิดของการจัดการอื่น ๆ พบวาแนวความคิดของการพัฒนา
องคการกอใหเกิดความสับสนอยูมากเพราะเปนแนวความคิดกวางมาก แมกระท่ังความหมาย 
ก็ยังไมคอยแนใจกันวาจะมีความหมายใดเปนท่ีพอใจและเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 

ประชุม รอดประเสริฐ (๒๕๓๓, หนา ๒๖๔) ไดสรุปวาการพัฒนาองคการประกอบดวย
การพัฒนาบุคคลในหนวยงาน การคัดเลือกผูบริหาร การคนหาวิธีการบริหารงาน การ
ปรับปรุงโครงสรางของหนวยงาน และการปรับปรุงการสื่อความหมายและการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลในหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยใหองคการมีความ
ยืดหยุนและปรับตัวเขาไดกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

อรุณ รักธรรม (๒๕๓๕, หนา ๒๑๐) ไดใหความเห็นวาการพัฒนาองคการ หมายถึง 
การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปนเคร่ืองมือในการศึกษาองคการเพื่อมุงท่ีจะ
ใหการเปลี่ยนแปลงทางดานความเช่ือ ทัศนคติ คานิยมและโครงสรางในอันท่ีจะใหองคการ
สามารถปรับตัวใหเขากับวิทยาการใหม ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 



 

๑๕ 

ชวลิต ประภวานนท (๒๕๔๑, หนา ๓๓๖) กลาววาการพัฒนาองคการ หมายถึง
ความพยายามเปลีย่นแปลงองคการอยางมีแบบการวิเคราะหปญหา วางแผนกลยุทธ และ
การใชทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย หรือการพัฒนาระบบโดยสวนรวมท้ังองคการเร่ิม
จากระดับผูบริหารลงสูระดับลางท้ังองคการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (๒๕๔๑, หนา ๓๓๖) ไดกลาววาการพัฒนาองคการ
เปนความพยายามอยางมีแผน มีการวิเคราะหปญหาการวางแผนยุทธศาสตร การใช
ทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือการพัฒนาระบบโดยสวนรวมท้ังองคการ เร่ิมจาก
ผูบริหารลงสูระดับลางท้ังองคการโดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมท้ังองคการ 

สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษฎ (๒๕๔๒, หนา ๑๖) ไดอธิบายวาการ
พัฒนาองคการ หมายถึง ความพยายามอยางเปนข้ันตอนตอเน่ืองกัน ในการปรับปรุง
สมรรถภาพขององคการ เพื่อการเปลี่ยนแปลงท้ังสิ่งแวดลอมภายในและสิ่งแวดลอมภายนอก 
พรอมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดปญหาภายในองคการใหหมดไป และการพัฒนา
องคการอาจหมายถึงการยอมรับความเปลี่ยนแปลงโดยใหการศึกษาอยางถูกตองเพื่อ
เปลี่ยนความเช่ือ ทัศนคติ คานิยมและโครงสรางขององคการใหสามารถปรับเขากับ
เทคโนโลยีใหม ๆ และลักษณะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามปกติ 

เพ็ญศรี พิทักษธรรม มัชภิมาภิโร (๒๕๔๔) กลาววา การพัฒนาองคการ คือ การ
เปลี่ยนแปลงองคการ โดยเนนการเปลี่ยนแปลงท่ีตัวบุคคลท้ังองคการ ไดแก เจตคติ คานิยม 
ปทัสถานองคการ (ปทัสถานองคการ หมายถึง องคการแบบแผนสําหรับยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติ) ความเช่ือ อารมณความรูสึก และอื่น ๆ ซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคการ 

พนอพันธุ จาตุรงคกุล (๒๕๔๔) ไดใหความหมายวา การพัฒนาองคการ หมายถึง
ความพยายามเปลี่ยนแปลงองคการอยางมีแบบแผน มีการวิเคราะหปญหา วางแผนกลยุทธ 
การใชทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย หรือการพัฒนาระบบโดยสวนรวมท้ังองคการ เร่ิม
จากระดับผูบริหารลงสูระดับลางท้ังองคการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคการ 

ณัฐชนก อิศรีทอง (๒๕๔๔, หนา ๑๑) ไดใหความหมายของการพัฒนาองคการวา 
หมายถึง แนวทางในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงองคการอยางเปนระบบ มีแบบแผน กําหนด
ปญหา กระบวนการบริหารงาน ตัดสินใจดําเนินงาน ทําการศึกษาโครงสรางขององคการ 
ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยมของบุคคลในองคการตลอดจนการใหขอมูลยอนกลับ การ
เปลี่ยนแปลงองคการจะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึน เพื่อใหการดําเนินงานของ
องคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 



 

๑๖ 

มัลลิกา ตนสอน และฉัตยาพร เสมอใจ (๒๕๔๕, หนา ๑๓๘) ไดกลาววาการพัฒนา
องคการหรือท่ีเรียกวา “OD” มุงการกระทําเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุม
ในองครวม หรือกลุมสมาชิกกลุมใดกลุมหน่ึงขององคการ ซึ่งวิธีการเปลี่ยนแปลงจะกระทํา
โดยอาศัยเทคนิคอีกชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา “การพัฒนาองคการ” ผลสําเร็จของการพัฒนา
องคการ สวนมากจะปรากฏในรูปของการสรางทักษะทางมนุษยสัมพันธท่ีดีข้ึน การรวมมือ
กันแกไขปญหารวมกันของสมาชิกและการสรางทีมงานควบคูกับวิธีการทํางานอื่น ๆ การ
พัฒนาองคการจําเปนตองอาศัยความรูท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตรเปนอยางมาก เพื่อท่ีจะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานขององคการใหดีย่ิงข้ึนโดยการประยุกตใชความรูทาง
พฤติกรรมศาสตรใหเกิดผลตอพฤติกรรมของสมาชิกขององคการซึ่งข้ันตอนการทําดังกลาว
จะสามารถแยกออกเปน ๖ ลําดับตอไปน้ี 

ข้ันท่ี ๑ กําหนดปญหา 
ข้ันท่ี ๒ ตัดสินใจดําเนินงาน 
ข้ันท่ี ๓ ทําการศึกษา 
ข้ันท่ี ๔ การใหขอมูลยอนกลับ 
ข้ันท่ี ๕ กระบวนการเปลี่ยนแปลงองคการ 
ข้ันท่ี ๖ การประเมินผล 
เฟรนซ และเบลล (French & Bell, ๑๙๘๔, p. ๒๔ อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท, 

๒๕๓๑, หนา ๕๐) ไดกลาวถึงการพัฒนาองคการเปรียบเสมือนตนไมซึ่งประกอบดวยราก
อยางนอยสามราก รากท่ีหน่ึงไดแก การฝกอบรมในหองปฏิบัติการ รากท่ีสองไดแกการ
สํารวจขอมูลและการปอนขอมูลยอนกลับ ซึ่งท้ังสองรากเกี่ยวพันกับรากท่ีสาม ซึ่งไดแก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และยังมีรากอีกรากหน่ึงท่ีขนานคูกันมากับรากท่ีสาม คือระบบ
เทคนิคและสังคมคันแคน (Dunca, ๑๙๗๕, p. ๔๔๖ อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ, ๒๕๓๒, 
หนา ๒๖๔) ไดอธิบายถึงความหมายการพัฒนาองคการวา เปนกระบวนการเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคการโดยผสมผสานความตองการความเจริญกาวหนาและการไดรับ
การพัฒนาบุคคลกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการเขาดวยกัน ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในความเช่ือ เจตคติ และโครงสรางขององคการแลว องคการสามารถปรับตัว
เองใหเขาไดกับความเปลี่ยนแปลงน้ัน 

เบคฮารด (Beckhard, ๑๙๖๐, p. ๑๑๗ อางถึงใน สุธี สุทธิสมบูรณและสมาน  
รังสิโยกฤษฎ, ๒๕๔๒, หนา ๑๔๙) ไดกลาวถึงการพัฒนาองคการวา การพัฒนาองคการ 
หมายถึงความพยายามการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน การพิจารณาองคการเปนสวนรวม
ท้ังหมด เปนการบริหารงานจากระดับสูงลงมา การเพิ่มประสิทธิผลและกอใหเกิดสุขภาพ 
ท่ีดี และโดยวิธีการสอดแทรกอยางแนบเนียมตามวิชาความรูท่ีไดรับทางพฤติกรรมศาสตร 



 

๑๗ 

เบนนิส (Bannis, ๑๙๙๒, p. ๒ อางถึงใน ศิริทิพา คานคร, ๒๕๔๔, หนา ๗) ไดให
ความหมายของการพัฒนาองคการวา เปนการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและถือวา
เปนยุทธศาสตรท่ีซับซอน โดยมุงเปลี่ยนแปลงความเช่ือ เจตคติ คานิยม รวมถึงโครงสราง
ขององคการเพื่อใหสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับวิทยากรสมัยใหม การตลาด และสิ่งท่ี
ทาทายท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

ลอเรนซ และลอรซ (Lawrence & Lorch, ๑๙๙๔, p. ๔ อางถึงใน ศิริทิพา คานคร, 
๒๕๔๔, หนา ๗) ช้ีใหเห็นวา การพัฒนาองคการเปนความตองการแสวงหาแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงองคการจากสภาพท่ีเปนอยูไปสูสภาพท่ีไดรับการพัฒนาท่ีดีกวา 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาการพัฒนาองคการ หมายถึงแนวทางในการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงองคการอยางเปนระบบ มีแบบแผน กําหนดปญหา กระบวนการบริหารงาน 
ตัดสินใจดําเนินงาน ทําการศึกษาโครงสรางขององคการ ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยมของ
บุคคลในองคการตลอดจนการใหขอมูลยอนกลับ และมีการประเมินผล เพื่อนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาปรับปรุงองคการใหดีข้ึน เพื่อใหการดําเนินงานขององคการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 นวินดา อัศวพรรมณราย (๒๕๔๙) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ
ของสํานักบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อศึกษาจุดเดนและสิ่งท่ีควรปรับปรุง
ของสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ทางดานคน  เงิน  เคร่ืองจักร  วิธีปฏิบัติการ  
ผลการศึกษาพบวา  จุดเดนและสิ่งท่ีควรปรับปรุงดานคน  เงิน  เคร่ืองจักร  วิธีการปฏิบัติ
ของผูบริหารท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายน้ัน  มีความสอดคลองสัมพันธกันโดยบุคลากรมีสวน
รวมในการวางนโยบาย  วางกลยุทธ  การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค 
รวมถึงการนํานโยบาย กลยุทธไปปฏิบัติ พรอมท้ังมีการประเมินผลเชิงกลยุทธ นโยบายดาน
การเงินและแผนการจัดซื้อจัดจางท่ีชัดเจน ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ แตขาดการติดตาม
งานและการตรวจประเมินวัสดุ อุปกรณดานวิธีปฏิบัติการพบจุดเดนดานการบริหารงาน 
ดานยุทธศาสตร ดานการพัฒนาการดําเนินงาน ดานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
ดานภาพลักษณ และสิ่งท่ีควรปรับปรุงดานการบริหารงาน ดานการดําเนินงาน ดานพันธกิจ 
ดานการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ดานการเช่ือมโยงกับแหลงวิชาการใน
มหาวิทยาลัย และศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธท่ีใชในสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
บูรพา พบวาสํานักบริการวิชาการใชกลยุทธเชิงการบริหารแบบบริหารท่ัวท้ังองคการ    
ดวยวงจร PDCA สอดคลองกันมีผลกระทบตอบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 



 

๑๘ 

การนํานโยบายไปปฏิบัติโดยการสั่งการท่ีชัดเจน การประเมินผลเชิงกลยุทธเพื่อนํามาปรับใช
ในการปฏิบัติงานตลอดจนมีวิธีการปรับแผนเพื่อใหการดําเนินงานลุลวงไปดวยดี ขอจํากัด
ของกลยุทธ คือ บุคลากรไมเพียงพอและขาดงบประมาณเพื่อการพัฒนาองคการ 
 วาท่ีรอยตรีวิสุทธ์ิ  ปานะกูล  (๒๕๕๐)  ไดศึกษาเร่ือง  สภาพ  ปญหาและแนวทาง
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา  โดยการสํารวจสภาพและ
ปญหาจากขาราชการและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  จากสถาบันการพล
ศึกษาแตละวิทยาเขต  จํานวน  ๒๙๑  คน  ผลการศึกษาพบวา  สภาพและปญหาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  
เปรียบเทียบสภาพและปญหาจําแนกตามวิทยาเขตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕  จําแนกตามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแตละภาคโดยรวมและ
รายดานมีสภาพไมแตกตางกัน  สวนปญหาโดยรวม  ดานคุณภาพนักศึกษา  และดานระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  แนวทาง 
การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพลศึกษา  ดานคุณภาพ
นักศึกษา ไดแก  สรางจิตสํานึกความเปนครูใหมีคุณธรรม จริยธรรม  ดานการวิจัยและ 
งานสรางสรรค  ไดแก  การอบรม  ประชุม  สัมมนา  สรางความรูความเขาใจแกบุคลากร
ของหนวยงาน  ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม  ไดแก  การจัดต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน  การบริการทางวิชาการแกสังคมรวมกันระหวางสถาบันและชุมชน  
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ไดแก  จัดหางบประมาณและการบริจาคภายในและ
ภายนอกท้ังภาครัฐ  และเอกชน  ดานการพัฒนาองคการและบุคลากร  ไดแก  พัฒนาและ
สนับสนุนการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการ  ดานการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน  ไดแก  แตงต้ังคณะกรรมการและจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ติดตามผลสําเร็จของนักศึกษา  ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ไดแก  จัดต้ังคณะกรรมการ
ในการควบคุมคุณภาพ  ตรวจสอบคุณภาพ  และแกไขปญหาท่ีพบของแตละคณะจัดอบรม  
ประชุม สัมมนาใหบุคลากร  มีความรู  ความเขาใจ  และปลูกจิตสํานึก  ใหเห็นความสําคัญ
ของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 


