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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มีวัตถุ ป ระสงคเ พื่ อ 1) ศึ ก ษาความคิด เห็น ของชุ ม ชนคาทอลิก ตอ ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยแสงธรรม 2) ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกที่มีตอ
สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม กลุมผูใหขอมูลใน
การวิจัยครั้งนี้เปนชุมชนคาทอลิก จํานวน 550 คน เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลใชคาความถี่และคารอยละ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 1 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ระดับพอใช จํานวน 315
คน คิดเปนรอยละ 79.8 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.1 และเห็นวาผลการ
ประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย จํานวน 335 คน คิดเปนรอยละ
84.8
2. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.1 ระดับดี จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.5 ระดับพอใช จํานวน
195 คน คิดเปนรอยละ 49.4 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 และเห็นวาผล
การประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย จํานวน 343 คน คิดเปนรอยละ
86.8
3. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.1 ระดับดี จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.5 ระดับพอใช จํานวน
207 คน คิดเปนรอยละ 52.4 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 และเห็นวาผล
การประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย จํานวน 351 คน คิดเปนรอย
ละ 88.9
4. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 4 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.1 ระดับพอใช จํานวน
247 คน คิดเปนรอยละ 62.5 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.4 และเห็นวาผล
การประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ
80.8
5. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 5 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับดี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ระดับพอใช จํานวน 319
คน คิดเปนรอยละ 80.8 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.2 และเห็นวาผลการ
ก

ประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย จํานวน 375 คน คิดเปนรอยละ
94.9
6. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 6 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.3 ระดับพอใช จํานวน
271 คน คิดเปนรอยละ 68.6 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1 และเห็นวาผล
การประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย จํานวน 331 คน คิดเปนรอยละ
83.8
7. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 7 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับดี จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.1 ระดับพอใช จํานวน 243
คน คิดเปนรอยละ 61.5 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.4 และเห็นวาผลการ
ประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ
80.8
คําสําคัญ : 1) การประกันคุณภาพการศึกษา 2) การประเมินสถานศึกษา 3) วิทยาลัยแสงธรรม
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ABSTRACT
This research has the objectives as follows 1) To study the opinions of Catholic
communities to the results of external quality assessment of Saengtham College. 2) To study the
opinions of Catholic communities about the operation conditions of internal quality assurance of
Saengtham College. The informants are 550 persons in the Catholic communities. The
information collection was made by the questionnaire distribution. The frequency and percentage
were used for the information analysis. Furthermore, the qualitative information was made by
content analysis.
The research results are found that
1. The Catholic communities assessed the operations of the College in 1st Standard, the
results are in Very Good level from 8 persons (2.0%), Good level from 32 persons (8.1%), Fair
level from 315 persons (79.8%), Needs Improvement level from 40 persons (10.1%), including
the results of assessment of The Office for National Education Standards and Quality Assessment
(Public Organization) that according with the operations of the College from 335 persons
(84.8%).
2. The Catholic communities assessed the operations of the College in 2nd Standard, the
results are in Very Good level from 28 persons (7.1%), Good level from 152 persons (38.5%),
Fair level from 195 persons (49.4%), Needs Improvement level from 20 persons (5.0%),
including the results of assessment of The Office for National Education Standards and Quality
Assessment (Public Organization) that according with the operations of the College from 343
persons (86.8%).
3. The Catholic communities assessed the operations of the College in 3srdStandard, the
results are in Very Good level from 20 persons (5.1%), Good level from 156 persons (39.5%),
Fair level from 207 persons (52.4%), Needs Improvement level from 12 persons (3.0%),
including the results of assessment of The Office for National Education Standards and Quality
Assessment (Public Organization) that according with the operations of the College from 351
persons (88.9%).
4. The Catholic communities assessed the operations of the College in 4sth Standard, the
results are in Very Good level from 8 persons (2.0%), Good level from 40 persons 10.1%), Fair
level from 247 persons (62.5%), Needs Improvement level from 100 persons (25.4%), including
ค

the results of assessment of The Office for National Education Standards and Quality Assessment
(Public Organization) that according with the operations of the College from 319 persons
(80.8%).
5. The Catholic communities assessed the operations of the College in 5th Standard, the
results are in Very Good level from 4 persons (1.0%), Good level from 24 persons (6.0%), Fair
level from 319 persons (80.8%), Needs Improvement level from 48 persons (12.2%), including
the results of assessment of The Office for National Education Standards and Quality Assessment
(Public Organization) that according with the operations of the College from 375 persons
(94.9%).
6. The Catholic communities assessed the operations of the College in 6th Standard, the
results are in Very Good level from 8 persons (2.0%), Good level from 84 persons (21.3%), Fair
level from 271 persons (68.6%), Needs Improvement level from 32 persons (8.1%), including
the results of assessment of The Office for National Education Standards and Quality Assessment
(Public Organization) that according with the operations of the College from 331 persons
(83.8%).
7. The Catholic communities assessed the operations of the College in 7sth Standard, the
results are in Very Good level from 4 persons (1.0%), Good level from 36 persons (9.1%), Fair
level from 243 persons (61.5%), Needs Improvement level from 112 persons (28.4%), including
the results of assessment of The Office for National Education Standards and Quality Assessment
(Public Organization) that according with the operations of the College from 319 persons
(80.8%).
Keywords:

1) Quality Assurance in Education
2) Assessment of the College
3) Saengtham College
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 47) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 (มาตรา 34) กําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาเฉพาะทางของกระทรวงตาง ๆ ประกอบดวยระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี
หนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จึงตองมีการบริหารจัดการ
เพื่ อ ให เ กิ ด คุ ณ ภาพตามระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งด ว ยเหตุ นี้
คณะผู วิจัย จึ งศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อง “ระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในวิ ท ยาลั ย แสงธรรม” ใน
ประเด็นเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
วิทยาลัยแสงธรรม และการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกที่มีตอสภาพการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ที่ชวยอํานวยความสะดวกและอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจําป
หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า ผลการวิ จั ย นี้ จะเป น ข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรมตอไป
คณะผูวจิ ัย
พฤษภาคม 2553

จ

ที่
1
2
3
4
5
6

7

เรื่อง
บทคัดยอ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจยั
ขอบเขตของงานวิจยั
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย
1.1 ที่มา ความจําเปนและความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 แนวทางและมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
1.4 การออกแบบระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
1.5 ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 2 การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม
2.1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม
2.2 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 วงจรการประกันคุณภาพ
2.4 โมเดลการประกันคุณภาพ
2.5 คุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยแสงธรรม
ฉ

หนา
ก
จ
ฉ
ซ
ญ
1
3
3
3
4
5
5
17
19
31
34
35
35
42
46
48
48

ที่
เรื่อง
8 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
กลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลและสถิติที่ใช
9 บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของวิทยาลัยแสงธรรม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสภาพการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
10 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคการวิจยั
วิธีดําเนินการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
11 บรรณานุกรม
12 ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ
ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
13 ประวัติผูวิจัย

ช

หนา
59
59
60
62
62
64
64
65
71

75
75
76
78
79
81
83
84
85
86
94

ตารางที่
2.1 นิยามของกลุมสถาบัน
2.2 มาตรฐานคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)
2.3 แสดงคุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยแสงธรรม
2.4 พันธกิจและเปาหมายในการประกันคุณภาพการศึกษา(ระดับคณะวิชา /
หนวยงาน)
2.5 ตัวอยาง พันธกิจหลักและเปาหมายในการประกันคุณภาพการศึกษา(ระดับ
คณะวิชา)
2.6 เปาหมายและผูรับผิดชอบในการรายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบ
และตัวบงชี้คณ
ุ ภาพ
4.1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
4.2 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 1
4.3 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 2
4.4 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 3
4.5 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 4
4.6 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 5
4.7 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 6
4.8 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 7
4.9 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับ
ผลการประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 1
4.10 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับ
ผลการประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 2
4.11 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับ
ผลการประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 3
4.12 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับ
ผลการประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 4
4.13 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับ
ผลการประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 5
ซ
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23
24
49
49
50
51
65
66
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68
68
69
69
69
70
70

ตารางที่
4.14 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับ
ผลการประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 6
4.15 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับ
ผลการประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 7
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หนา
70
71

รูปภาพที่
2.1 แสดงความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
2.2 แผนภาพความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
2.3 แผนภาพวงจรการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.4 แสดงระบบ กลไกและการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยแสงธรรม
2.5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
2.6 วงจรการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม (QA)
2.7 ตารางโมเดลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม
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31
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41
44
47
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 47) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 (มาตรา 34) กํ า หนดให มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาเฉพาะทางของกระทรวงตาง ๆ ประกอบดวยระบบ
ประกั น คุณ ภาพภายในและระบบประกัน คุณ ภาพภายนอก โดยกํา หนดให คณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา มี ห น า ที่ พิ จ ารณาเสนอมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้นจําเปนที่สถานศึกษาตองมีมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจนเพื่อจะไดพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานและเปดเผยการ
ดําเนินงานใหชุมชนและผูเกี่ยวของไดทราบและพรอมที่จะถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการการ
ประเมินผลภายนอกในทุก 5 ป จากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
สงผลใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการประเมินผลภายในทุกป ซึ่งสถานศึกษาหลายแหงอาจะมี
การดํ า เนิ น การอยู บ า งแล ว แต อ าจยั ง ไม ส มบู ร ณ เ พราะยั ง ไม มี ค วามรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งการ
ประเมินผลภายในเทาที่ควร สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาจึงควรมีการ
สงเสริมการประเมินผลและการพัฒนาภายในสถานศึกษาอยางจริงจัง จะเห็นไดวาในปจจุบันนี้
แนวโนมของการประเมิน นั้นจะใหความสําคัญกับการประเมินตนเองมากขึ้น การประเมิ นผล
ภายในหรือ การประเมิ น ผลตนเองนับวา เปน กระบวนการหนึ่ง ในการบริห ารการจั ด การศึก ษา
เนื่องจากผลการประเมินตนเองหากดําเนินการอยางถูกตองเหมาะสมและมีการนําไปใชประโยชน
อยางจริงจังจะสงผลดีตอหนวยงานและสถานศึกษาอันจะนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให
บรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด แตจากการศึกษาพบวาการดําเนินการประเมินยัง
ทํากันอยูในวงจํากัด สาเหตุอาจเนื่องมาจากบุคลากรที่เกี่ยวของยังไมเห็นคุณคาของการประเมิน
หรือยังขาดความรูดานวิธีการประเมินจึงทําใหโอกาสการนําผลการประเมินไปใชเปนสวนหนึ่งของ

การวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานยั ง ไมม ากเทา ที่ ควร ในการที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาใหไดมาตรฐานนั้นจะตองใหความสําคัญกับการผลักดันใหสถานศึกษามีการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาเพราะประเมินคุณภาพสถานศึกษามีสวนดีตรงที่ผูมีสวนรวมในการประเมิน
เปนผูใกลชิดกับสถานศึกษาหรือโครงการที่ถูกประเมิน มีความเขาใจในลักษณะของธรรมชาติของ
สถานศึกษาเปน อยางดี และการเก็บขอมูลนั้นสามารถทําไดงาย สะดวก โดยหลักการแลวการ
ประเมิ น ไม ไ ด สิ้น สุ ด เพี ย งแค ทํ า การประเมิ น ให เ สร็จ สิ้น แต จ ะต อ งเป น กระบวนการทํ า งานที่
ตอเนื่องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเองตอไป การใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการประเมินผลภายใน
ดวยตนเองจะนําไปสูการพัฒนาระบบการประเมินผลภายใน ซึ่งแตละแหงมีอิสระที่จะวางระบบ
การประเมิ น ผลภายในของสถานศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาแต ล ะแห ง มี อิ ส ระที่ จ ะวางระบบการ
ประเมินตนเองตามแนวทางที่เห็นวาเหมาะสม และตองใหการประเมินคุณภาพเปนของสถานศึกษา
พัฒนาโดยสถานศึกษาและเพื่อสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาที่เนนการกระจายอํานาจสู
พื้นที่ใหมากที่สุด มิใชระบบสั่งการจากหนวยงานตนสังกัด
วิ ท ยาลั ย แสงธรรมได จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามเจตนารมณ ข องสภาประมุ ข แห ง บาทหลวงโรมั น
คาทอลิกประเทศไทย ที่ตอบสนองขอเรียกรองจากการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 (ค.ศ.
1962 – 1965) ที่ใหแตละประเทศจัดตั้งสถาบันฝกฝนอบรมสูการเปนผูนําคริสตศาสนา โดยเฉพาะ
การเป น บาทหลวง โดยวิ ท ยาลั ย แสงธรรมได รั บ ใบอนุ ญ าตจากทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนในป พ.ศ. 2519 และใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาในเวลาตอมา
ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาจากธรรมชาติ ข องสถาบั น จึ ง วิ เ คราะห ไ ด ว า วิ ท ยาลั ย แสงธรรมต อ งมี ก าร
ดํ า เนิ น งานภายใต แ นวทางของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาในประเทศไทย
(ทบวงมหาวิทยาลัย/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และตามเจตนารมณของสภาประมุข
แหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ควบคูกันไป
จากลั ก ษณะเฉพาะ (อั ต ลั ก ษณ ) ของวิ ท ยาลั ย แสงธรรมดั ง กล า วแล ว นี้ ส ง ผลให ก าร
ดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองสอดคลองกับอัตลักษณของตนในฐานะเปนสถาบันเฉพาะ
ทาง แนวทางการวางระบบและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติดังกลาวไดใหแนวทางนี้ จําเปนตองมีการพิจารณาถึงอัตลักษณการวางระบบและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรมอยางจริงจัง
การวิจยั ในครัง้ นี้ศึกษา ในประเด็นดังนี้
1. หลักการ คุณลักษณะและแนวทางเกี่ยวกับระบบและการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
2. การวางระบบและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม
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3. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย ตามอัตลักษณการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
วิทยาลัยแสงธรรม
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกที่มีตอสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร
1. ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ที่ปรึกษาที่เกี่ยวของกับการวางระบบ การพัฒนาและประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม
2. คณะกรรมการสภาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม
3. อาจารยประจํา/พิเศษ วิทยาลัยแสงธรรม
4. เจาหนาที่/บุคคลากรของวิทยาลัยแสงธรรม ที่เกี่ยวของกับการวางระบบและการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม
5. นักศึกษาที่กําลังศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม ระหวางปการศึกษา 2549-2551
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจยั ในครัง้ นี้ศึกษาในประเด็นดังนี้
1. การวางระบบและการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในวิ ท ยาลั ย
แสงธรรม
2. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยตามอัตลักษณการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
3. ระบบ แนวทางและมาตรฐานการประเมินภายนอกสําหรับสถานศึกษา

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ชุมชนคาทอลิก หมายถึง ผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ใน
การศึกษาครั้งนี้จําแนกเปน 2 กลุม คือ กลุมหนวยงานภายนอกวิทยาลัยและกลุมหนวยงานภายใน
วิทยาลัย
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2. หน ว ยงานภายนอกวิ ท ยาลั ย
หมายถึ ง ฆราวาสผู นั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต นิ ก าย
โรมันคาทอลิกในประเทศไทยทั้ง 10 สังฆมณฑล ไดแก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑล
จันทบุรี สังฆมณฑลทาแร-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑล
อุ ด รธานี สั ง ฆมณฑลนครสวรรค สั ง ฆมณฑลสุ ร าษฎร ธ านี สั ง ฆมณฑลราชบุ รี สั ง ฆมณฑล
นครราชสีมา
3. หน ว ยงานภายในวิ ท ยาลั ย หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต ที่ จ บ
หลักสูตร อาจารยผูสอน ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา หัวหนางานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัย
ของภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551
4. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
5. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก หมายถึ ง ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ภาพโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สมศ.)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยนี้
1. ทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับการวางระบบและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยแสงธรรม
2. ทําใหทราบขอมูลประกอบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
แสงธรรม
3. ทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดระบบการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมไดทราบ
ขอมูล เพื่อรวมกันวางแผนพัฒนาวิทยาลัยสูการมีคุณภาพตามวัตถุประสงคของวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
4. ทําใหทราบภาพรวมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม
อันสงผลใหบุคลากรของวิทยาลัยไดรวมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่
เปนอัตลักษณของวิทยาลัยแสงธรรม
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม ผูวิจัย
ศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
ตอนที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
1. ที่มา ความสําคัญและความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3. แนวทางและมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา
4. การออกแบบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 2 การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม
1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม
2. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
3. วงจรการประกันคุณภาพภายใน
4. โมเดลการประกันคุณภาพ
5. คุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยแสงธรรม

ตอนที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
1.1 ที่มา ความจําเปนและความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1.1 ที่มาและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ (2009) อธิบาย
ที่มาของการประกันคุณภาพการศึกษา วาเปนผลสืบเนื่องจากการที่องคการการคาโลก (World
Trade Organization ซึ่งมีชื่อยอวา “WTO”) ไดประกาศใหอุตสาหกรรมการบริการ ตองเปดเสรี
ภายใน ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) การประกาศดังกลาว รวมความถึงการเปดเสรีทางการศึกษาดวย
สงผลใหเกิดกระแสความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นสงอิทธิพลกวางขวางถึงทุก

ประเทศ สิ่งที่ประเทศไทยจะตองเตรียมความพรอม คือ การเตรียมการศึกษาใหมีคุณภาพ และ
มาตรฐานสูง เพื่อใหการศึกษาไทย สามารถเขาแขงขันรวมกับการศึกษาของนานาชาติไดอยางเต็ม
ภาคภูมิ ซึ่งจะสามารถผลักดันใหศักยภาพดานอื่นๆ เขมแข็งตามมา สอดคลองกับสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2544) อธิบายวาโลกในยุคปจจุบัน เปน
ยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทําใหโลกไรพรมแดน และทํา
ใหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในที่หนึ่ง สามารถสื่อสารและมีผลกระทบกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอไปยังที่อื่น ๆ ทั่วโลกอยางรวดเร็ว การเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู
ตลอดเวลา และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลกที่มีการแขงขันกันอยาง
รุนแรงจึงเปนเรื่องจําเปน ปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน ไดแก สติปญญา
และความสามารถของคน
การพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง โดยมีการศึกษา
เปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใหสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดอยาง
เต็มที่ ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางเปนสุข สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
มาตรา 6 ที่กําหนดวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข นอกจากนั้น ในพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา 7 กําหนดวา
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูก ฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ
วั ฒ นธรรมของชาติ การกี ฬ า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และความรู อั น เป น สากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการศึกษาของไทยในระยะที่ผานมา จะ
พบวาวิกฤตการณทางการศึกษาที่สําคัญประการหนึ่งคือ เรื่องคุณภาพการศึกษาที่แตกตางกันในแต
ละพื้นที่ ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของไทยทําใหคนไทยบางสวนที่มีฐานะร่ํารวยหาทาง
ออกโดยสงลูกหลานไปเรียนตอตางประเทศ ในขณะที่คนไทยอีกสวนหนึ่งก็พยายามใหลูกหลานได
เขาเรียนในโรงเรียนที่คิดวามีคุณภาพดี ถึงแมวาโรงเรียนจะอยูไกลและเด็กจะตองเสียเวลาและเหน็ด
เหนื่อยจากการเดินทางก็ตาม สวนคนที่ไมมีทางออกซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศจําตองยอมให
6

ลูกหลานเรียนในโรงเรียนที่ไมแนใจในคุณภาพตอไป การพัฒนาสถานศึกษาของไทยใหมีคุณภาพ
เพื่อใหประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจที่จะสงลูกหลานไปเรียนนั้นจะตองมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา และทําใหการประกันคุณภาพภายในเปนกลไกที่สถานศึกษาใชในการบริหารจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ตองการ ซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา มาตรา 4 วรรค 6 อธิบายมาตรฐาน
การศึกษาวาหมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค และมาตรฐานที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและการ
กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ การประกันคุณภาพการศึกษา
ดังนั้น แนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีแนวคิดและหลักการอยูที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ง
ขยายความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) มาตราที่ 34
ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนผูจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติขึ้น โดยมุงคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไป
พรอมๆ กัน ซึ่งเปาหมายที่สําคัญของการจัดทํามาตรฐานอุดมศึกษานั้นก็คือ เพื่อใชเปนแนวทาง ใน
การสงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบประเมิน และประกันคุณภาพการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ใชเปน
แนวทางใน การวิจัยเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงใชสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาแนวคิด
ในการจัด การศึกษา ระดับอุดมศึกษาอีกทั้งเพื่อใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิต ความเพียงพอ
ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ ตอมามี
ประกาศพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการ
มหาชน) (สมศ.) ใน พ.ศ. 2543 เพื่อดําเนินภารกิจในการพัฒนาระบบและเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอก พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก ใหการรับรองผูประเมินภายนอกกํากับ
ดูแลการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประจําป เพื่อเผยแพรตอหนวยงาน ที่เกี่ยวของ และสาธารณชน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2544)
ซึ่งแผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 8) อธิบายความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
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พ.ศ. 2545 วาเปนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติ ไดแก การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทุกคนในสถาบันการศึกษาทํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหผลผลิตที่
ดําเนินตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาไดแก บัณฑิต งานวิจัย งานบริการทางวิชาการแกสังคม
และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ (อุทุมพร จามรมาน และคณะ, 2544) เนื่องจากการ
ดําเนินการตามพันธกิจทั้งสี่ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ประกอบกับมีปจจัยภายนอกและภายในซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2550: 8 - 12) อธิบายวาปจจัยดังกลาวประกอบดวย
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโนมที่จะมีความแตกตาง
กันมากขี้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกประเทศโดยสวนรวมระยะยาว
2) มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต
ในวงการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมากขึ้น
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองพัฒนาองคความรูใหเปนสากล
เพื่อใหไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น
4) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวา
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
5) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
6) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปรงใส (Transparency) และความ
รับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (Accountability)
7) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงใหมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดย
การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8) คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ไดใหความเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เสนอโดยสภาการศึกษา และใหหนวยงานดานการศึกษาทุกระดับ
นําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา
9) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา และระดั บ หน ว ยงาน โดยทุ ก หน ว ยงานระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจะได ใ ช เ ป น กรอบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
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สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (2550: 4 – 7) ที่
อางถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วาการ
ประกันคุณภาพจะดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่
กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มี
หนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความ
เปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละ
แหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษา
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม กอนมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยก็ไดตระหนักดีถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน อุดมศึ กษา ทั้ งนี้ ภายใตหลั กการสําคัญสามประการ คือ การให
เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน
(Institutional Freedom) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก
ตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) ซึ่งพุทธิตา ทิมสันเทียะ (ไม
ระบุป) ไดศึกษาและวิเคราะหหลักการและแนวปฏิบัติ ดังนี้
หลักการ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะยังคงยึดถือหลักการ
ของการใหเสรีภาพ และอิสระภาพในการพัฒนาความคิดและการปฏิบัติแกสถาบันอุดมศึกษา
กลาวคือ ยังคงความมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic freedom) และความมีอิสระในการกําหนด
แนวทาง ในการบริหารและดําเนินการใด ๆ ทางวิชาการ (Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายใน
สถาบันอยางเต็มที่ แตทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะตองพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากหนวยงาน
หรือองคการภายนอกดวย ในฐานะที่เปนองคกรหลักของสังคม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ไดกําหนดขึ้น จะเปนไปตามหลักการที่วา หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถควบคุมองคประกอบ
ตาง ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิตใหเปนไปอยางมีคุณภาพพรอมทั้งมีระบบของการตรวจสอบ และ
ประเมินจากภายนอกแลวคุณภาพของบัณฑิตจะดีดวย
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แนวปฏิบตั ิ
1) ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเบื้องตนขึ้น พรอมทั้ง
จัดทําคูมือการดําเนินการที่เปนตัวอยางการปฏิบัติขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางใหกับสถาบันอุดมศึกษา
ในการพัฒนารูปแบบของการควบคุมคุณภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดวิธีดําเนินการ
และกฏเกณฑการปฏิบัติที่จะทําใหไดมาซึ่งคุณภาพดวยตนเอง ซึ่งเปนการใหอิสระ และใหความ
คลองตัวที่จะกําหนดกฏเกณฑ และการปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในสถาบันดวย
ตนเอง ทั้งนี้ ในแนวปฏิบัติดังกลาวจะเนนการใหสถาบันอุดมศึกษาไดมีระบบควบคุมคุณภาพขึ้น
ภายในสถาบัน เพื่อเปนกลไกในการกํากับดูแลการดําเนินการขององคประกอบตาง ๆ ที่จะมีผลตอ
คุณภาพการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีคุณภาพ
2) ในการดําเนินการภายในสถาบันนั้น จะเนนใหสถาบันไดมีระบบการควบคุม
คุณภาพภายในขององคประกอบตาง ๆ ที่จะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเปนหลัก ซึ่ง
ทบวงมหาวิทยาลัยจะไดกําหนดตัวอยางองคประกอบเหลานี้ให แตทางสถาบันอาจปรับลด-เพิ่มได
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้แลวสถาบันยังสามารถกําหนดวิธีการ และรายละเอียดการควบคุม
คุณภาพไดตามที่เห็นสมควร
3) เพื่อใหการดําเนินการควบคุมคุณภาพภายในของสถาบัน สามารถนําไปสู
ระบบการประกันคุณภาพโดยสมบูรณและไดรับการยอมรับจากฝายตาง ๆทบวงมหาวิทยาลัยจึงจัด
ใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ (Quality Auditing and Assessment) ของระบบการ
ควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น ในระดับของคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ
คณะวิชาที่ผานการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการแลว จะไดรับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาในคณะวิชานั้นๆ สวนกรณีที่ไมผานการตรวจสอบและประเมินผล ก็จะไดรับการ
พิจารณาวาสาเหตุเกิดจากอะไร และใหความชวยเหลือในการปรับปรุงแกไขตอไป
4) ทบวงมหาวิทยาลัยจะใหเวลาสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายใน และการนําไปสูการปฏิบัติประมาณ 1-2 ป และหลังจากนั้นจึงจะเริ่มใหมีการ
ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาตอไป
สอดคลองกับแผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 8) อธิบายวาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ดวยการจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ตามที่
มีระบุอยูในมาตราตางๆ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ด ว ยความจํ า เป น ดั ง กล า วมาแล ว สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาร ว มกั บ ต น สั ง กั ด จึ ง
จําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
(แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม, 2552: 10 – 11)
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1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะวิชา หนวยงาน และ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น ทั้งนี้โดย
วิเคราะห เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑ
และไดมาตรฐาน
2) เพื่ อ ให ค ณะวิ ช าหรื อ หน ว ยงานเที ย บเท า ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทราบ
สถานภาพของตนเองอั น จะนํ า ไปสู ก ารกํ า หนดแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพไปสู เ ป า หมาย
(Targets) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวและเปนสากล
3) เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง
จุดออน จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อเสริมจุด
แข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง
4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจ
วา สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(2549) ที่อธิบายวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแลว
จําเปนตองจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป ซึ่งเปนผลจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report
หรือ SAR) เพื่อนําเสนอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนเอกสารเชื่อมโยง
ระหวางการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จะนําไปใชเปนสวนหนึ่งของ
การประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ที่มีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 ที่
กําหนดวาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48
ที่ กํ า หนดให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด และสถานศึ ก ษาจั ด ให มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ ก ษา และให ถื อ ว า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห าร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สั ง กั ด หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และเป ด เผยต อ สาธารณชน เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
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สอดคลองกับ อุทุมพร จามรมาน และคณะ (2544) ที่สรุปความจําเปนของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) เพื่อใหมั่นใจไดวาสถาบันอุดมศึกษามี“คุณคา คุมเงิน” คือสถาบันอุดมศึกษา
มีกระบวนบริหารจัดการที่ดี และมีบัณฑิตที่มีคุณภาพที่คุมคากับเงินภาษีของประชาชน
2) เพื่อเปนกลไกของรัฐบาลในการควบคุมคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา และ
กํากับและตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเกิดความโปรงใส และความสามารถตรวจสอบ
ไดแกสังคม
โดยมีแนวทางและปจจัยที่เกี่ยวของไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องคการการคาโลก ไดประกาศใหอุตสาหกรรมการบริการ ตองเปดเสรีภายใน
ค.ศ. 2002 และวิกฤติการศึกษาในประเทศไทย (อุทุมพร จามรมาน, 2544)
1.1.2 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(2544) ใหความหมายวาการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึงการดําเนินกิจกรรม และพันธกิจ
ตางๆ ทั้งดานวิชาการและการบริการ/การจัดการ เพื่อสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษา
ทั้งผูรับบริการโดยตรง คือ ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม คือ สถานประกอบการ
ประชาชน และสังคมโดยรวม วาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียน
มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว การประกันคุณภาพ
มีแนวคิดอยูบนพื้นฐานของการ "ปองกัน" ไมใหเกิดการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพและผลผลิตทีไ่ ม
มีคุณภาพ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงรวมถึงกิจกรรม หรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่หากได
ดํ า เนิ น การตามระบบ และแผนที่ ไ ด ว างไว แ ล ว จะทํ า ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า จะได ผ ลผลิ ต ของ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค
ซึ่งอุทุมพร จามรมาน และคณะ (2544) ไดรวบรวมการอธิบายความหมาย
ของการประกันคุณตามที่มีผอู ธิบายไว ดังนี้
อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท (2540: 2 อางใน อุทุมพร จามรมาร และคณะ,
2544) กลาววา “การประกันคุณภาพ” หมายถึง กระบวนการใน การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ
คุณภาพ และประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนแบบแผนและเปนระบบ เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวา การใหการศึกษาจะไดคุณภาพดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับ Cryer (1993 อางถึงในสํานัก
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541: 7) ที่กลาววา “การประกันคุณภาพ” เปนแผนงานและ
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ปฏิบัติการทั้งหลายที่เปนระบบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การใหการศึกษาจะสนองตอบตอคุณภาพ
ที่กําหนด
วันชัย ศิริชนะ (2537: 10 อางใน อุทุมพร จามรมาร และคณะ, 2544) ไดให
ความหมายวา “การประกันคุณภาพ” หมายถึง กระบวนการหรือ กลไกใดๆ ที่เมื่อไดดําเนินการไป
แลวจะทําใหเกิดการดํารงซึ่งคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง อัน
เปนการปองกันผลประโยชนของผูเรียน ผูปกครอง นายจาง ตลอดจนสังคมโดยสวนรวม ทั้งนี้
รวมถึงกระบวนการหรือกลไกใดๆ ที่ริเริ่มขึ้นภายในสถาบันอุดมศึกษาเองหรือหนวยงานภายนอกก็
ได
ทบวงมหาวิทยาลัย (2542: 1 อางใน อุทุมพร จามรมาร และคณะ, 2544) ได
ใหความหมาย “การประกันคุณภาพ” ไววา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่จําเปนตอง
ดําเนินงานเพื่อประกันวาคุณภาพการศึกษาไดรับการรักษาไวและสงเสริมเพิ่มพูน และเกิดความ
มั่นใจวา จะไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งสอดคลองกับ
อุทุมพร จามรมาน (2543 : 2) ที่กลาววา “การประกันคุณภาพ” หมายถึง การระบุความชัดเจนใน
วัตถุ-ประสงค และเปาหมาย ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
Cuttance (1993: 18 อางใน อุทุมพร จามรมาร และคณะ, 2544) ไดให
ความหมายวา “การประกันคุณภาพ” หมายถึง กลยุทธที่ไดวางแผนไวอยางเปนระบบและการ
ปฏิบัติงานที่ไดมีการออกแบบไวโดยเฉพาะ เพื่อรับประกันวากระบวนการไดรับการกํากับดูแล
รวมถึงการปฏิบัติงานนั้นมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไวอยูตลอดเวลา
นอกจากนั้น ประสิทธิ์ เขียวศรี (ไมระบุป) ไดรวบรวมความหมายของการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้
การประกันคุณภาพ หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งไดรับการวางแผนและ
จัดระบบแลวในกระบวนการบริหารคุณภาพ ที่ชวยสรางความมั่นใจวาจะไดคุณภาพตามที่กําหนด
ไว (Harrington and Mathers, 1991:22 อางใน ประสิทธิ์ เขียวศรี, 2000)
การประกันคุณภาพ หมายถึงกิจกรรมที่กอใหเกิดความมั่นใจวา กิจกรรมใน
กระบวนผลิตทั้งหมด ดําเนินไปอยางมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน และมีประสิทธิภาพ (Juran
and Gryna, 1993 : 565 อางใน ประสิทธิ์ เขียวศรี, 2000)
การประกันคุณภาพ หมายถึงกระบวนการผลิตที่ยังคงเนนการใชสถิติ และ
การควบคุมการผลิตเชนเดียวกับยุคการควบคุมคุณภาพ แตไดมีการนําเรื่องการออกแบบวิศวกรรม
การวางแผนและการบริการมาเปนองคประกอบของคุณภาพดวย การประกันคุณภาพครอบคลุม
ใน 4 เรื่อง คือ (Bounds, 1994: 55 อางใน ประสิทธิ์ เขียวศรี, 2000)
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1) การกําหนดตัวเลขคาใชจายเกี่ยวกับคุณภาพ
2) การควบคุมคุณภาพทัง้ องครวม
3) ความเชื่อถือไดของการผลิต และ
4) ความผิดพลาดเทากับศูนย
การประกันคุณภาพ หมายถึงกิจกรรมทุกอยางที่ชวยใหผูบริโภคไดรับ
สิน คาและบริการอย างมี คุณ ภาพตามระดับที่กําหนด ในบางครั้งอาจผนวกเรื่องการตรวจสอบ
คุณภาพ (Inspection) ไวในการประกันคุณภาพดวย กลาวอีกนัยหนึ่งการประกันคุณภาพเปน
กิจกรรมการบริหารจัดการและกิจกรรมการควบคุมเพื่อใหไดคุณภาพที่คงเสนคงวา เนนการ
แกปญหาในระยะยาว ซึ่งในระบบคุณภาพ ISO 9000 เองก็กําหนดใหมีการประกันคุณภาพไว
เชนกัน คือ ในขอที่วาดวยการปองกัน (Prevention) และการตรวจสอบ (Correction) (Jackson and
Ashton, 1995: 22 อางใน ประสิทธิ์ เขียวศรี, 2000)
การประกันคุณภาพ หมายถึงกลไก (Mechanisms) และกระบวนการ
(Processes) ตางๆ ที่นําไปสูการรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลลัพธ เพื่อชวยใหผูเกี่ยวของ
(Stakeholders) มั่นใจในวิธีควบคุมคุณภาพและมั่นใจในมาตรฐานของผลผลิต อีกทั้งเปนการ
รับประกันหรือรับรองวาจะไดมาตรฐานตามที่ระบุ (Harman, 1996: 6 อางใน ประสิทธิ์ เขียวศรี,
2000)
การประกันคุณภาพ หมายถึงระบบซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น หากปญหาเกิดขึ้นแลว ตองตรวจสอบหาปญหานั้นใหพบ แลวอธิบายสาเหตุและ
ปองกันไมใหปญหานั้นเกิดขึ้นอีก (Robert, 1997: 38 อางใน ประสิทธิ์ เขียวศรี, 2000)
จากความหมายของการประกันคุณภาพขางตนนี้ จึงสรุปไดวา การประกัน
คุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพอยาง
เปนระบบ เพื่อใหมั่นใจวา คุณภาพการศึกษาไดรับการรักษาหรือไดมาตรฐานอยาง ตอเนื่องและ
สงเสริมเพิ่มพูน เพื่อใหไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค (อุทุมพร
จามรมาน และคณะ , 2544) สอดคลองกับที่ ประสิทธิ์ เขียวศรี (ไมระบุป) สรุปวา การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึงการดําเนินการตามมาตรการ หรือระบบที่สรางความมั่นใจ พึงพอใจ
ประทับ ใจ ตอ สัง คมว า สถานศึก ษาที่ ไ ด รับ การรับ รองมาตรฐาน สามารถจัด การศึ ก ษาอย า งมี
คุณภาพ ผูจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว (กรมสามัญศึกษา, 2540 : 3 และ
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2540 : 1 อางใน ประสิทธิ์ เขียวศรี, 2000)
นอกจากนั้น อุทุมพร จามรมาน (2543: 1 อางใน อุทุมพร จามรมานและ
คณะ, 2544) ไดเสนอวาการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) มีคําที่เกีย่ วของ 4 คํา คือ
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การรับรองคุณภาพ
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(Quality Accreditation) และ การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) และไดสรุปความหมาย
ของคําสําคัญทั้งสี่คํา ไวดังนี้ (อุทุมพร จามรมาน และคณะ, 2544)
1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง กระบวนการหรือกลไก
ภายในสถาบัน เพื่อกํากับดูแลและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุตามเกณฑที่กําหนด
2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบการ
ดํา เนิ น การการควบคุ มคุณ ภาพโดยหน ว ยงานภายในหรือ ภายนอกก็ไ ด วา เปน ไปตามเกณฑ ที่
กําหนดขึ้นหรือไม
3) การรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation) หมายถึง การรับรองวา
สถานศึกษาไดดําเนินการครบถวนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การตัดสินผลการ
ดําเนินการการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย/คณะตามเกณฑที่กําหนด
5) นําสูการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เพื่อได
วิธีปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น
ดังนั้น จึงกลาวไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพ เพื่อใหมั่นใจวา
การศึกษามีคุณภาพบรรลุตามเกณฑที่กําหนด และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องนั่นเอง
นอกจากนั้น อุทุมพร จามรมาน (2543: 2 อางใน อุทุมพร จามรมานและ
คณะ, 2544) ยังอธิบายวาการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพภายในและโดยภายนอก แลวตัดสินตามเกณฑ ซึ่งครอบคลุมทั้งในสวนของสถาบัน คณะ
หรือโปรแกรมวิชา ตองดําเนินงานไดผลตามเกณฑที่ตั้งไวกอนเปนการลวงหนา หรือประกันวา
สถาบันดําเนินงานไดบรรลุตามพันธกิจและเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ผูปกครอง
ผูสนับสนุน หรือสังคมโดยรวม ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) (2544) อธิบายวาการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังและเพื่อสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาควรดําเนินการดังนี้
1) สถานศึกษาจะตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกป
2) ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัด
การศึกษา และการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการ
กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการตามที่กําหนด
ไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน และดําเนินงานตาม
แผน ติดตามประเมินผลการทํางานของตนเองอยางตอเนื่อง และนําผลการประเมินมาใชในการ
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ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ ไมใชมุงเนนการจับผิดหรือใหคุณ
ใหโทษบุคลากรของสถานศึกษา
3) การดําเนินการประกันคุณภาพทุกขั้นตอนใหเนนการประสานงานและการมี
สวนรวมของทุกกลุมทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา กรรมการโรงเรียน
ผูปกครอง บุคลากรของหนวยงาน และองคกรตางๆ ในชุมชน เขตพื้นที่การศึกษาและภูมิภาค
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการในการใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามมาตรา 8 ของ
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ โดยสถานศึกษาควรชวยเตรียมพรอมใหผูที่เกี่ยวของเกิดความตระหนัก
เห็นคุณคาและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4) สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานประจําปการศึกษาใหเรียบรองภายในเดือน
เมษายนของทุกป โดยใหแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทางหรือแผนงานในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป แลวเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของตามที่กระทรวงกําหนด และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนสาธารณชน โดยจัดทํารายงานโดยสรุป ปดประกาศไวที่โรงเรียน แจงให
ผูปกครองและเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ รวมทั้งมีรายงานฉบับสมบูรณที่พรอมจะใหผูที่
สนใจขอดูไดตลอดเวลา
5) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานและขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ที่มุงเนนการ
พัฒนาผูเรียน และแนวทางการจัดการศึกษา ตามหลักการและจุดมุงหมายของ พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ และเตรียมพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยบุคลากรที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกรอบหาป
สอดคลองกับ Harman (1996: 88-89 อางใน ประสิทธิ์ เขียวศรี, 2000) ไดเสนอ
วิธีการประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับสภาพการณในสมัยปจจุบัน ไดแกการศึกษา หรือประเมิน
ตนเองภายในสถาบัน การตรวจสอบกันเองภายในกลุมสถาบัน และเชิญบุคคลภายนอกมารวมดวย
การวิเคราะหเอกสารทางสถิติตาง ๆ และ/หรือ การวิเคราะหจากตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน การ
สํารวจความคิดเห็นของนักเรียน หรือนักศึกษา ผูจบการศึกษา นายจาง และองคกรวิชาชีพตางๆ การ
จัดสอบวัดความรู ทักษะ และความสามารถของผูเรียน
อยางไรก็ตาม พุทธิตา ทิมสันเทียะ (ไมระบุป) ไดศึกษาแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามการวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ และให
ข อ สั ง เกตว า การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต อ เมื่ อ ได มี ก าร
ประเมินผลการดํ า เนิ นงานตามพั นธกิ จหลั กของสถาบันอุด มศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมี ก าร
ทบทวน และติดตามกระบวนการดําเนินการโดยใกลชิด ซึ่งการดําเนินการตามพันธกิจของ
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สถาบันอุดมศึกษา ไดแก การจัดการเรียนการสอนการวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้น และระยะยาว แต
ในระยะที่ผานมายังไมมีการประเมินพันธกิจดังกลาวอยางเปนระบบ รวมทั้งมีปจจัยทั้งภายใน และ
ภายนอกหลายประการ ที่ทําใหจําเปนตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ขึ้น ปจจัยดังกลาว คือ
1) ประเทศไทยยังไมเคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบที่
ชัดเจน และบงชี้ไดวาจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดเปนไปอยางมีคุณภาพ
2) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต มีแนวโนมที่จะมีความแตกตาง
กันมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกประเทศไทยโดยสวนรวมในระยะยาว
3) มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต
ในวงการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น
4) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาองคความรูใหเปน
สากล เพื่อใหไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น
5) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวา
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
6) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา ผูจางงาน รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
7) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปรงใส (Transparency) และความ
รับผิดชอบ ซึ่งตรวจสอบได (Accountability)
สงผลใหแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้น จะตองยึดหลักของ
การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน
(Institutional Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอยางเต็มที่ แตทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา
จะตองพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งเปนไปตามหลักการของความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได (Accountability) ความสมดุลยของหลักการดังกลาว คือ แนวทางในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพอุดมศึกษาที่พึงประสงคตอไปสอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2544) ที่สรุปวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
จะทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา มีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการจัดการและการ
พัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดเปาหมาย/การวางแผน การทําตามแผน การ
ประเมินผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
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1.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 กําหนดวาการ
ประกันคุณการศึกษาแบงไดสองสวน หรือสองระยะ ไดแก การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประกัน (หรือการประเมิน) คุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งอุทุมพร จามรมาน (2544)
อธิบายวา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ การรับรองคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งแผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 12)
อธิบายวาการประกันคุณภาพการศึกษา(Quality Assurance) มีลักษณะเปนกระบวนการปฏิบัติอยาง
มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบ
คุณภาพ ตามรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) และตัวบงชี้คุณภาพ (Quality Indicator) ที่สถาบัน
กําหนด เพื่อเปนหลักประกันแกผูที่มีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาผลผลิตของวิทยาลัย
มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และได ม าตรฐานตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) กําหนด ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบงเปนสองสวน ไดแก
1.2.1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ความพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
มาตรา 4 วรรค 7 กําหนดวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหมายถึง การประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของ
สถานศึกษาเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ซึ่งพุทธิตา
ทิมสันเทียะ (ไมระบุป) อธิบายวา การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เพื่อใหมีความมั่นใจวา
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามพันธกิจหลักอยางมีคุณภาพ โดยกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
สอดคลองกับ แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 12) ที่อธิบายวา
การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของสถานศึกษา ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสถานศึกษาและ/หรือหนวยงานตนสังกัด โดยใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดม ศึกษาประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
การรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา จึงให
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ความสําคัญตอการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหนวยงานตน
สังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น
โดยทั่วไป ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีขั้นตอนการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditing) เพื่อเปนแนวทางการตรวจประเมินผลการ
ดําเนินงานของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน
วิชาการ โดยแยกสองระดับ คือ การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานโดยคณะกรรมการ
ภายในหนวยงานเอง และการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการภายนอกหนวยงานที่
จะตรวจประเมินผลการประเมินตนเองของหนวยงานนั้น
1.2.2 การประเมินคุณภาพภายนอก
ความตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
มาตรา 4 วรรค 8 กําหนดวาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก หมายถึง การประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงาน
ดังกลาวรับรอง เพื่อเปนการประกันคุณภาพ และใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา1 และในพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา 49 วรรค 2 ยังกําหนดดวยวาใหมีการ
ประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการ
ประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่งพุทธิตา
ทิมสันเทียะ (ไมระบุป) อธิบายวาการประกันคุณภาพโดยภายนอก หมายถึง การดําเนินการตาม
ระบบควบคุมคุณภาพภายในพรอมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบ โดยหนวยงาน
ภายนอกเพื่อประกันวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพันธกิจหลักไดอยางมีคุณภาพ
โดย
กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบดวย การตรวจสอบคุณภาพที่ผานกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพ และการใหการรับรอง
สอดคลองกับแผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 12 - 13) ที่อธิบาย
วาการประเมินคุณภาพภายนอก เปนการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” อยางนอย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินรอบ
สุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน กลาวคือ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก จะใหความสําคัญตอการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
1

ปจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
พ.ศ. 2543 ‘สมศ’
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การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระทําโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือผูประเมินภายนอกแลวแต
กรณี เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
1.3 แนวทางและมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 12) เสนอมาตรฐานการศึกษาใน
เอกสารคูมือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552 วามาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค ที่ตองการใหเกิดขึ้น
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและ
กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณ ภาพการศึ กษาระดับอุดมศึกษาที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศึกษาสี่ประการ คือ การผลิตบัณฑิต
การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยอาจมี จุ ด เน น แตกต า งกั น ตาม
ลักษณะ/ประเภทของสถาบัน และจะตองมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และมาตรฐานคุณภาพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) จึงสรุปแนวทางและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางและมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ไดดังนี้ (แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม, 2552: 16 – 22)
1.3.1 แนวทางและมาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเอกสารคูมือการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (2550: 4 – 7) ใหแนวทางวาสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2546 เพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดย
สาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ได
กําหนดหลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหพิจารณาจาก
1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใชเปนแนวทางใน
การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง 9 ดาน คือ
1.1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
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1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)
1.8)
1.9)

การเรียนการสอน
กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา
การวิจัย
การบริการทางวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ทั้งนี้ ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทํารายงานการศึกษา
ตนเอง (Self-Study Report – SSR) ที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาที่
คณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึก ษากํ า หนด เพื่ อ รองรั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในและ
ภายนอก
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพที่กําหนดไว
3) ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
นอกจากนั้น ไดกําหนดวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การรายงานผล
การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ไวดังนี้
1) วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.1) ให ค ณะวิ ช า/สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี ห น ว ยงานหรื อ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาที่พัฒนา บริหาร
และติดตามการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดจนประสาน
กับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาระดับตาง ๆ จะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา เพื่อใชกํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาให มีประสิ ทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
1.3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
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1.3.1)
1.3.2)
1.3.3)
1.3.4)
1.3.5)
1.3.6)
1.3.7)

หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ
คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย
สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
หองสมุดและแหลงการเรียนรู
อุปกรณการศึกษาตาง ๆ
สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา
การวั ด ผลการศึ ก ษาและสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย นของ
นักศึกษา
1.3.8) องค ประกอบอื่ นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึ กษา
เห็นสมควร
และยังใหแนวทางวา แตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจจัดให
มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการขึ้นเปนการภายในไดตามที่เห็นสมควร โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพั ฒนาดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
2) การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมี
ระบบและตอเนื่อง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาประจําป (ซึ่งอาจใชรายงานการศึกษาตนเองที่สถานศึกษาจัดทําไวแลว) เสนอตอ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาภายใน 120 วั น นั บ จากวั น สิ้ น ป ก ารศึ ก ษาของแต ล ะ
สถานศึ ก ษาและเป ด เผยต อ สาธารณชน โดยให ส อดคล อ งกั บ เจตนารมณ แ ละแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
3) แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลอง
กับการพัฒนาระดับสถาบัน ในการพัฒนาจะตองมีกระบวนการทํางานที่เริ่มตนจากการวางแผน การ
ดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินพันธกิจ
ของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
การพัฒนาตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพทั้ง 9 ดาน ตองสามารถชี้วัด
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่น ๆที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบคุณภาพนั้น ๆไดทั้งหมด เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
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ในด า นของกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ ผู ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ส ง ผลให ก าร
ดําเนินงานประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ ทั้งนี้ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือ
คณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง ที่สําคัญ คณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชรวมกันไดทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล
ภาควิชา คณะ และสถาบัน ตลอดจนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็วและถูกตองเปนปจจุบัน
1.3.2 แนวทางและมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ในเรื่องนี้ แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 19 – 22) อางถึง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในเอกสารคูมือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2549) ไดกําหนดแนวทางและมาตรฐานการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยเสนอคํ า จํ า กั ด ความที่ เ กี่ ย วข อ ง มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
มาตรฐานคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา และคําอธิบายรายมาตรฐานและตัวบงชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ไวดังนี้
1) คําจํากัดความที่เกี่ยวของ
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือ หนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา และ/หรือ
ระดับปริญญา ในที่นี้ไดแกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเฉพาะทางสังกัดกระทรวงอื่นๆ กําหนดนิยามกลุม
สถาบันดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.1 นิยามของกลุมสถาบัน
กลุมสถาบัน
นิยาม
1. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและ เปนกลุมสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยเนน
วิจัย
ดานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิต ศึกษา และวิจัยสรางความรูใหม
เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ และ เผยแพรความรูไปสู
ผูใชท้ังระดับชาติและนานาชาติโดยมุงสูความทันสมัย และสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล
2. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและ เ ป น ก ลุ ม ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ พั น ธ กิ จ ข อ ง
พัฒนาสังคม
สถาบันอุดมศึกษาโดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวน
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)
กลุมสถาบัน

นิยาม
ใหญ ผลิตบัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชาและเนนการพัฒนาสังคม
โดยการประยุกตความรูเพื่อบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม
3. กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและ เปนกลุมสถาบันที่ไดป ฏิบัติพันธกิจของสถาบัน อุดมศึกษา โดย
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
มุ ง เน น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ ป น ส ว นใหญ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับสูงในบางสาขาวิชา โดยการประยุกตความรู เพื่อสรางและ
พั ฒ นามาตรฐานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง การเผยแพร อ งค
ความรู ภูมิปญญาไทยสูสากล
4. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต
เปนกลุมสถาบันที่เนนการสอนในระดับปริญญาตรี ประยุกตความรู
เพื่อใชในการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิต
และพัฒนาคนในดานวิชาการ และวิชาชีพตาง ๆ

2) มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคที่ตองการให
เกิดขึ้นในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม
และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
การกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ต อ งให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศึกษาสี่ประการ อันไดแก การผลิต
บัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งจะตองมีความ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งบทบาทในการกําหนดมาตรฐาน
อุดมศึกษานี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3) มาตรฐานคุณภาพ
หมายถึงมาตรฐานคุณภาพที่ครอบคลุมสี่มิติ ไดแก ประสิทธิผล การบริหาร
และการจัดการ การเรียนรู และการประกันคุณภาพ โดยแบงออกเปน 7 มาตรฐาน 48 ตัวบงชี้ ตามที่
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กําหนด โดยมาตรฐาน
ที่ 1-4 เปนมาตรฐานดานผลลัพธ สวนมาตรฐานที่ 5-7 เปนมาตรฐานดานกระบวนการ ในแตละ
มาตรฐานมีจํานวน ตัวบงชี้รวมและตัวบงชี้เฉพาะ (*) ตามจุดเนนปฏิบัติพันธกิจและอัตลักษณของ
สถาบัน ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 2.2 มาตรฐานคุ ณภาพของสํานัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณภาพการศึก ษา
(องคการมหาชน)
มาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวม มาตรฐาน 1- 4
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
รวม มาตรฐาน 5 - 7
รวม มาตรฐาน 1 - 7

น้ําหนัก
อยางนอย 20
อยางนอย 20
อยางนอย 20
อยางนอย 10
100
20
20
20
60
160

จํานวนตัวบงชี้
6+2 *
5+2 *
4+3 *
2+2 *
17+9 *
11
9
2
22
39+9 *

4) การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระทําโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือผูประเมินภายนอก2ที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อมุงใหมีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
5) คํ า อธิ บ ายรายมาตรฐานและตั ว บ ง ชี้
การประเมิ น คุณ ภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา
กําหนดนิยามศัพทปฏิบัติการ ดังนี้
1) นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน คํานวณจาก
หนวยกิตนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลว
เสร็จ 1 เดือน (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) ของแตละภาคการศึกษาระบบทวิภาค - สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี: ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา (18 หนวยกิต ตอภาคการศึกษา)
สํา หรั บนั ก ศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาค
พิเศษ: ลงทะเบียน 24 หนวยกิต ตอปการศึกษา (12 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติ) ระบบไตรภาค2

ผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก สมศ. ใหทําการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา.
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สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: ลงทะเบียน 39 หนวยกิตตอปการศึกษา (13 หนวยกิตตอภาค
เรียนการศึกษา) สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา: ลงทะเบียน 27 หนวยกิตตอปการศึกษา (9 หนวย
กิตตอภาคการศึกษา)
2) หนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours: SCH) หมายถึง ผลรวมของผล
คูณระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุก
รายวิชา ทั้งที่สอนในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตลอดปการศึกษา (ระดับกลุมสาขาและ
ระดับสถาบัน) ขั้นตอนการคํานวณคามีดังนี้
2.1 คํานวณคา หนวยกิตนักศึกษา (SCH) โดยใชสูตรดังนี้
SCH = Σ nici
เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i

FTES =

2.2 คํานวณคา นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) โดยใชสูตรดังตอไปนี้
SCH
______________________________________________________________
จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตอปการศึกษาของหลักสูตรในระดับปริญญานั้นๆ

3) อาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา (Full-time Equivalent Academic/
Instructor: FTEA/ FTEI) หมายถึง อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมทั้งอาจารยที่มีสัญญา
จางกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ในกรณีที่
อาจารยมีระยะเวลาทํางาน 6 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา
4) คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คา
วัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน ครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง รวบรวมสิ้นสุดปงบประมาณหรือปการเงิน
5) บัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุก
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติ หลักสูตรตอเนื่อง และหลักสูตรสมทบ)
6) วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลวารสารที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI)
ฐานขอมูล Ei Compendex ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED
ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database)
หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน
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วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะ
บรรณาธิการ ตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย 1 คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจาก
ตางประเทศลงตีพิมพดวย
7) วารสารระดับชาติ ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ
จากสถาบันตางๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร
และกองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 50
ทั้งนี้การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลที่
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ใหการรับรองดวย
แนวทางและมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องคการมหาชน)ใหแนวทางไว ดังที่นําเสนอดังกลาวขางตนในเรื่องนี้ อุทุมพร จามรมาน และคณะ
(2544)
วิ เ คราะห วา มาตรฐานคุ ณ ภาพทางการอุ ด มศึก ษา หรื อ คุณ ภาพการศึก ษาในระดั บ
สถาบันอุดมศึกษาดังกลาว ยอมมีความเหมือนและความตางกันในแตละสถาบันการศึกษา ขึ้นอยูกับ
นโยบายดานคุณภาพของแตละสถาบัน ซึ่ง McGettrick A. และ Mansor N.(1999:133 อางใน
อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544) ไดกลาวไววา มาตรฐานคุณภาพทางการอุดมศึกษานั้น มีตัวชี้ที่
สําคัญอยู 3 ตัวชี้ คือ เปาหมาย กระบวนการในการนําไปสูการบรรลุเปาหมาย และเปาหมาย
บรรลุผลสําเร็จ ซึ่งจะนําไปสูการสงเสริมและการปรับปรุงคุณภาพใหกับสถาบันอุดมศึกษาได โดย
ตัวชี้มีรายละเอียด ดังนี้
1) เปาหมาย (Goals) คือ สิ่งที่นักศึกษาควรจะไดรับ เชน ความรู ความเขาใจ
ทักษะการเรียน และ ทัศนคติที่ดี เปนตน
2) กระบวนการในการบรรลุเปาหมาย หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
(Facilities) เชน อาจารย/บุคลากรทางการศึกษา อาคารเรียน หองสมุด และสื่อ/อุปกรณตางๆ ที่ชวย
ใหนักศึกษาสามารถบรรลุ เปาหมายได
3) ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หรือ การที่เปาหมายบรรลุผลสําเร็จ นั่นคือ
คุณภาพของบัณฑิตที่พึงปรารถนา เชน มีความรู ความสามารถ มีทักษะการเรียน และมีทัศนคติทีดี่
เปนตน
นอกจากนั้ น ยั ง ได ก ล า วถึ ง กรอบในการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษาไวดวยไดแก หลักสูตร (Curriculum) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรการเรียนรู (Environment
and Resource) การสอนและการเรียนรู (Teaching and Learning) การประเมินและมาตรฐาน
(Assessment and Standards) การแนะแนวและการสงเสริม/สนับสนุน (Guidance and Support)
และผลผลิตและการควบคุมคุณภาพ (Outcomes and Quality Control)
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ในเรื่องนี้ องคการสหประชาชาติ (Unesco) (1998, อางใน อุทุมพร จามรมาน
และคณะ, 2544) ไดกลาวถึงมาตรฐานคุณภาพของอุดมศึกษาไว ดังนี้
1) คุณภาพของบุคลากร ซึ่งครอบคลุมถึงการที่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
จะไดรับการยอมรับในสังคม และมีฐานะทางการเงินที่เหมาะสม มีความมุงมั่นที่จะลดความไมเทา
เทียมกันในบุคลากรอุดมศึกษา เชน ในสวนที่เกี่ยวกับเพศ การดูแลใหการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลใหเปนไปอยางเปนธรรม (Merit Principle) การจัดใหบุคลากรทางการศึกษาฝกอบรมตามที่
บุคลากรตองการเพื่อใหทํางานไดอยางเต็มที่ในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง การวางระบบและสราง
แรงจูงใจเพื่อกระตุนใหนักวิจัยไดทํางานวิจัยเปนทีมสหวิทยาการและเปนโครงการเฉพาะเรื่อง
(Thematic project) ซึ่งแตกตางจากวิธีการที่ทํามาแตเดิม ที่มักจะตางคนตางทํา
2) คุณภาพของหลักสูตร ซึ่งจะตองครอบคลุมถึงการดูแลเปนพิเศษในเรื่องคํา
นิยามของจุดมุงหมายในการสอนที่จะตองใหสัมพันธกับขอกําหนดของงานและความจําเปนของ
สังคม การปรับกระบวนการสอนเพื่อสรางใหเด็กมีความกระตือรือรน(Active) และสามารถพัฒนา
ทักษะในการจัดการได การขยายและการเปดใหยืดหยุนมากขึ้น ในการใชอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ
เพื่ อ ให มี ก ารใช อุ ป กรณ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ข า วสาร ข อ มู ล ได อ ย า งเต็ ม ที่ ร วมถึ ง การพิ จ ารณา
สิ่งแวดลอมใหมีความพอเหมาะพอดีกับความเปนนานาชาติ และเครือขายของหลักสูตร นักศึกษา
และครู
3) คุณภาพของผูเรียน ผูเรียนถือไดวา เปนวัตถุดิบสําคัญของการอุดมศึกษา ซึ่ง
ควรจะไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องของการรับเขาที่จะตองใหสอดคลองกับ
ความสามารถและความตั้งใจของผูเรียนเอง นโยบายเชิงรุกเกี่ยวกับผูเรียนที่ดอยโอกาสก็เปนสิ่งที่
ควรสนับสนุนใหเกิดขึ้น การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงอุดมศึกษากับมัธยมศึกษาก็เปนสิ่งที่ควรจัดทําขึ้น
รวมทั้งเสริมใหหนวยงานที่ดูแลในชวงเปลี่ยนจากมัธยมศึกษามาสูอุดมศึกษา เพื่อไมใหการศึกษา
ตองขาดตอนไปก็เปนสิ่งที่ควรสนับสนุนใหเกิดขึ้น
4) คุณภาพของโครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐานรวมทั้งสิ่งแวดลอมทั้ง
ภายนอกภายในสถาบันจําเปนตองไดรับการดูแลใหมีคุณภาพสูง รวมทั้งโครงสรางที่สัมพันธกับ
การใชและการพัฒนาเทคโนโลยีขาวสารขอมูล ซึ่งมีความสําคัญมากเชนกัน การสงเสริมใหเกิด
มหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Virtual University) ก็เปนสิ่งจําเปน ซึ่งจะตองมากับระบบเครือขายและ
เครื่องมืออุปกรณทางการศึกษาทางไกลเปนองคประกอบสําคัญ
5) คุณภาพของการจัดการ คุณภาพของการจัดการที่ยูเนสโกเนนเปนพิเศษใน
การปฏิรูปนี้คือ การรวมมือกับหนวยและองคกรตาง ๆ ที่แวดลอมสถาบันอุดมศึกษาอยู เพราะ
เปนไปไมไดที่สถาบันอุดมศึกษาจะอยูโดยแยกตัวโดดๆ จากสังคม
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ซึ่ง วันชัย ศิริชนะ (2540: 8 อางใน อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2541: 35, อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544) ไดกลาวถึง
องคประกอบที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนตัวชี้คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไววา
โดยทั่ ว ไปมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต า ง ๆ มั ก กํ า หนดองค ป ระกอบเบื้ อ งต น ที่ จ ะมี
ผลกระทบตอคุณภาพการเรียนการสอน ไดแก หลักสูตร คณาจารย หองสมุด สื่อการศึกษา อุปกรณ
การศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยและการสรางองคความรูใหม องคประกอบ
เหลานี้ เปนเพียงสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับคุณภาพของการผลิตบัณฑิต แตละสถาบันอาจเพิ่มเติม
องคประกอบที่เห็นวาจําเปน จะตองควบคุมตามความเหมาะสมโดยอิสระ หากองคประกอบตางๆ
เหลา นี้มี คุณ ภาพดี คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ตต อ งดี ไ ปด ว ย จึ งจํ า เป น ตอ งสรา งหรือ พัฒ นาระบบการ
ควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ เหลานี้ข้นึ ใหเหมาะสม
นอกจากนี้ นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวานิช ( 2541, อุทุมพร จามรมาน
และคณะ, 2544) ยังไดกลาวเพิ่มเติมไววา ตัวบงชี้คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา หรือตัวบงชี้ที่แสดง
ถึงผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา จะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญที่สุด 3 ประการ คือ
ประการแรก ตองมีความตรง (Validity) อันเปนคุณสมบัติทางเทคนิคที่สําคัญสูงสุด ถามีความตรง
แลวคุณสมบัติเรื่องความเที่ยง ความแกรง ความเปนปรนัย ความสามารถแปลความหมายได ความ
คลอบคลุม เปนคุณสมบัติที่ตามมา ประการที่สอง ตองมีความเหมาะสม (Appropriateness) ทั้งใน
ดานความสามารถปรับเปลี่ยนได มีเกณฑในการเปรียบเทียบเหมาะสม ตลอดจนความเหมาะสมที่
จะใช เ ป น ตั ว บ ง ชี้ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน และประการที่ ส าม ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ด า นปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง
(Practicality) คือวัดตัวบงชี้ไดสะดวก ไมยุงยาก ใชตนทุนต่ําทั้งในการพัฒนา และการใชประโยชน
ตัวบงชี้ผลการปฏิบัติงาน
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป มาตรฐานคุ ณ ภาพทางการอุ ด มศึ ก ษา หรื อ คุ ณ ภาพในระดั บ
มหาวิทยาลัยนาจะหมายถึงระดับของคุณภาพผลผลิตตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก
งานวิจัย งานบริการทางวิชาการสูสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแตละอยางอาจใหคํา
จํากัดความไดดังนี้ (อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544)
1) คุณภาพบัณฑิต หมายถึง คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ หลักสูตรนั้นๆ สอดคลองกับผูใชบัณฑิตในสาขานั้นๆ ตลอดจนสอดคลองกับ
กําลังคนของประเทศ และไดมาตรฐานของการศึกษาในสาขานั้นๆ
2) คุณภาพงานวิจัย หมายถึง งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
(ใน–ตางประเทศ ) ที่ยอมรับในสาขานั้นๆ
3) คุณภาพงานบริการทางวิชาการสูสังคม หมายถึง ระดับความรู ความ
สามารถ ทักษะ ทัศนคติ ที่ดีของทั้งผูใหและผูรับบริการทางวิชาการดังกลาวในสังคม/ชุมชน นั้นๆ
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4) คุณภาพงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก ความรู ทัศนคติที่ดี ทักษะ
ความชื่นชมของทั้งผูดําเนินงานและผูรับผลการดําเนินงานนั้น
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550: 1 – 2) อธิบายความสัมพันธ
เชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ โดยอางถึงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน หมวด 5 ที่วาดวยการบริหารและการจัด
การศึกษา มาตรา 31 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมี อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและ
กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา โดยใน
มาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่ พิจารณาเสนอมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ และ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฯ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใชเปน
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการ
กําหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษา
ฉบับนี้ ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมี
สาระสําคัญที่ ครอบคลุมเปาหมายและหลักของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปน
มาตรฐานที่ คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุก
สถาบันสามารถนําไปใช กําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดาน
การบริหาร จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวย
มาตรฐานยอย 3 มาตรฐาน เชนกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคม
แหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความ
สอดคลองและสัมพันธกับ มาตรฐานยอยของ มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใหการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกจากมาตรฐานการอุดมศึกษาแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํา
เกณฑ มาตรฐานอื่นๆ ที่สงเสริมความเปนอิสระและความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา อาทิ
เกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับ
ปริญญาในระบบ การศึกษาทางไกล เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมี
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ความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
ยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับ การศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
นอกจากนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่กําหนด พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ในหมวด 6 จึงไดกําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก เปนสวนหนึ่งของ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดคํานึงถึง มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาตัวบงชี้ภายใต องคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ทั้งยังสัมพันธกับมาตรฐานและหลักเกณฑ ที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมุงเปาหมายไป ยังการพัฒนา
ผลผลิตทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่คาดหวัง ความเชื่อมโยงระหวาง มาตรฐาน
การศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ยวของและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในภาพที่ 2.1 ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงคทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก

มาตรฐาน
อุดมศึกษา

หลักเกณฑ
กํากับ
มาตรฐาน
รวมถึงกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ

มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3

แนวทางการจัดการศึกษา

แนวทางการสรางสังคม
แหงการเรียนรู/สังคม
แหงความรู

มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา

มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน
ภาพที่ 2.1 แสดงความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
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1.4 การออกแบบระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
จะมีความเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงสัมพันธกัน เปนระบบ ดังที่ แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม
(2552: 23) ไดนําเสนอในคูมือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552
อธิบายความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยอางถึ งพระราชบัญญั ติการศึก ษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 แก ไ ขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 48 ที่ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
ระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชน ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและ
ทําการประเมินผลจาการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” ดังนั้น การ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาปกติ ที่ ต อ ง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินการเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้
ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
หรือผลลัพธ (Output / Outcome) ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน ดังแผนภาพความสัมพันธระหวางการ
ประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้ (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 23)

ภาพที่ 2.2 แผนภาพความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

จากแผนภาพจะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
แลว จําเปนตองจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป ซึ่งเปนผลจาก
การประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองมีลักษณะการวิจัยประเมินผลตนเองเปนประจําทุกป เพื่อ
นําเสนอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกัน
คุณ ภาพภายในและการประเมิน คุณ ภาพภายนอกโดยสํานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิน
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คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองที่มีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพและรายงาน
ดังกลาวจะเสนอตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกตอไป
นอกจากนั้น อุทุมพร จามรมาน (2544) นําเสนอวงจรการดําเนินการประกันคุณภาพ
ดังแผนภาพตอไปนี้
ทุกคนในหนวยงาน
ขั้น
ทําความเขาใจเกี่ยวกับ QA
1
ประชุมเพื่อจัดทําดัชนี + เกณฑ
2
Audit

Assess

เก็บขอมูลตามดัชนีและตัดสินตามเกณฑ
เขียนรายงาน
Audit SSR
ประกันภายใน

3
Assess SAR

4

ประชุมดู SSR/SAR
ทําแผนงานแกไข พัฒนาคน 3 กลุม
ทําขั้นที่ 1-6 ซ้ํา

5
6

ทํา SSR/SAR ฉบับตอไป
เตรียมตัวรับการตรวจสอบ/ประเมินจากภายนอก
ภาพที่ 2.3 แผนภาพวงจรการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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7

จากแผนทั้งสองที่นําเสนอ ทําใหเห็นความสําคัญของการจัดทํารายงานประจําปของ
สถานศึกษา วาเปนเครื่องมือชวยใหคณะผูประเมินภายนอกสามารถวางแผนเพื่อรวบรวม วิเคราะห
ขอมูล และประเมินคุณภาพสถาบันไดภายในเวลารวดเร็ว รายงานการประเมินตนเอง (SAR) จึง
เปนเครื่องมือสําหรับชวยประเมินคุณภาพภายนอก
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า การประกั น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกมี ค วามสั ม พั น ธ
เชื่อมโยงกัน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานตนสังกัด รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ ตางก็ตอง
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโดยมีบทบาทหนาที่แตกตางกันไป
1.5 ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปไดสามขั้น คือ การควบคุมคุณภาพ (Quality
Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
ซึ่งแผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 13) ในคูมือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
แสงธรรม ปการศึกษา 2552 กําหนดกระบวนการประกันคุณภาพประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
1) การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เปนสวนที่สถาบันจะตอง
จัดใหมีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององคประกอบตางๆที่จะมีผลตอคุณภาพการ
จัดการศึกษาและตองดําเนินการอยางเปนระบบ โดยใชหลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม
พรอมทั้งการมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการภายใน
2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึงการตรวจสอบผลการ
ดํ า เนิ น การของระบบและกลไกควบคุ ม คุ ณ ภาพภายในที่ ส ถาบั น จั ด ให มี ขึ้ น โดยจะเป น การ
ตรวจสอบเชิงระบบ มุงเนนการพิจารณาวาระบบและกลไกนั้นมีคุณภาพหรือไม ไดใชระบบและ
กลไกที่ พั ฒ นาขึ้ น เพี ย งใด และมี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การที่ จ ะทํ า ให เ ชื่ อ ถื อ ได ห รื อ ไม ว า การจั ด
การศึกษาจะเปนไปอยางมีคุณภาพ ซึ่ง อุมาพร จามรมาน (2544) เสนอวาการตรวจสอบคณภาพ
มุงเนนการตรวจสอบในคณะวิชาเปนหลัก
3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ
ดําเนินการของคณะ/สถาบันโดยภาพรวมวา เมื่อไดมีการใชระบบการประกันคุณภาพ หรือ ระบบ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพแล ว ได ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง คุ ณ ภาพมากน อ ยเพี ย งใดซึ่ ง อุ ม าพร
จามรมาน (2544) เสนอวาการตรวจสอบและประเมินคุณภาพนี้กระทําอยางเปนระบบ โดยมี
กฎเกณฑและแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน
สํ า หรั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกเป น การรายงานที่ ค ณะผู ป ระเมิ น
ภายนอกดําเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการรวบรวมและศึกษาจากรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา ขอมูลจากเอกสารรายงานตางๆตลอดจนการเก็บรวบรวม
ขอมูลการปฏิบัติจริง จากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ ผูมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย
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เพื่อประเมินสถานศึกษานั้นๆ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง อันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตและ
ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมตอไป
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกประกอบดวยขั้นตอนหลักสามขั้นตอน ไดแก
1) ขั้นตอนกอนการตรวจเยีย่ มสถาบันอุดมศึกษา
เป น การวางแผนการประเมิ น เพื่ อ ตอบโจทย ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพที่ สํ า คั ญ คื อ
สถาบั น จั ด การศึ ก ษาได ม าตรฐานคุ ณ ภาพ สมศ.หรื อ ไม ถ า ได มี อ ะไรที่ เ ป น แบบปฏิ บั ติ ที่ ดี
นวั ต กรรมหรื อ แบบปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ บ า งหรื อ ไม ถ า ยั ง ไม ไ ด ม าตรฐานมี ส าเหตุ อ ะไร จะต อ ง
ดําเนินการอยางไร จึงจะไดมาตรฐานและทําอยางไรจึงจะพัฒนาสถาบันสูความเปนเลิศในทุก
ภารกิจ ตามอัตลักษณของสถาบัน และมีคุณภาพระดับสากล เพื่อดําเนินการตามหลักการ “เขาใจ
เขาถึง แลวจึงเขาประเมิน” ผลการศึกษาเอกสารดังกลาว นําไปสูการสรุปเปนหลักฐาน (Profile)
ของสถาบันซึ่งแสดงถึงความเขาใจของคณะผูประเมิน ตอสถาบันอุดมศึกาที่มุงประเมิน
2) ขั้นตอนระหวางการตรวจเยี่ยม สถาบันอุดมศึกษา
เปนการศึกษาเฉพาะกรณีอยางลุมลึก เพื่อใหเขาใจและเขาถึงซึ่งมาตรฐานและ
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาอยางแทจริงพรอมทั้งระบุเหตุปจจัย แหงมาตรฐานคุณภาพดังกลาว โดย
การตรวจสอบขอมูลสามเสา ครอบคลุมทั้งปจจัยที่เปนสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้น พรอมการวิเคราะห
และปฏิบัติภาคสนามรวมทั้งจัดทํารายงานสะสมเปนรายวัน เพื่อใหไดผลประเมินเบื้องตนที่นําไปสู
รายงานดวยวาจา เพื่อใหเกิดความเขาใจและยอมรับรวมกัน
3) ขั้นตอนหลังการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา
เปนการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณในรูปแบบบทความขนาดยาว เพื่อตอบโจทยผู
ประเมิน และสนองความตองการใชผลประเมินเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง

ตอนที่ 2 การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม
2.1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม
จากแนวทางของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และสํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สงผลใหคณะกรรมการวางแผนพัฒนา
และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย แสงธรรม กํ า หนดความหมาย หลั กการ นโยบาย
วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับจากการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่ง
เปนขอมูลสูการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้ (แผนกพัฒนา
คุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม, 2552: 12 – 28)
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2.1.1 ความหมาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมคุณภาพการศึกษา หมายถึง
1) ความสามารถทางวิชาการในการสรางความรู และการถายทอดความรูใน
ดานปรัชญาศาสนา และเทววิทยา
2) การตอบสนองวิสัยทัศน และพันธกิจเฉพาะของวิทยาลัย และสามเณราลัย
แสงธรรม การตอบสนองกลุมเปาหมายที่ถูกตอง อยางเหมาะสม และเพียงพอ
3) การใชทรัพยากรอยางคุมคา
4) การมีขีดความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
2.1.2 หลักการและความจําเปนในการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงพันธกิจหลักที่ตอง
ปฏิ บั ติ ได แ ก การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม และการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมเล็งเห็นวาพันธกิจหลักทั้งสี่ประการมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
พัฒนาประเทศ จึงไดกําหนดคูมือคุณภาพ (Quality Manual) อยางเปนระบบเพื่อใหการดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพและเกิดความสัมฤทธิผลตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
นอกจากปรัชญา วิสัยทัศน และวั ตถุประสงคที่กํ าหนดไวแ ลว ยังมีปจ จัย ทั้ง
ภายนอกและภายในอีกหลายประการที่ทําใหวิทยาลัยแสงธรรม จําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ปจจัยดังกลาวไดแก
1. วิทยาลัยแสงธรรมยังไมมีระบบประกันคุณภาพที่มีรูปแบบที่ชัดเจน และ
บงชี้ไดวา การจัดการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม เปนไปอยางมีคุณภาพ
2. ปจจุบันมีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษา และคุณภาพ
ของบัณฑิตทั้งภายในและภายนอกประเทศสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
3. วิทยาลัยแสงธรรมจําเปนตองมีการพัฒนาองคความรูใหเปนสากล เพื่อให
ไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น
4. วิ ท ยาลั ย แสงธรรมมี ค วามจํ า เป น ต อ งสร า งความมั่ น ใจให แ ก สั ง คมว า
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
5. วิทยาลัยแสงธรรมจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา ผูรับบริการ ผูปกครองในคริสตศาสนจักร รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
6. สังคมปจจุบันตองการระบบอุดมศึกษาที่โปรงใส(Transparency) และความ
รับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได (Accountability)
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2.1.3 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อใหการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย เปนไปอยางมีระบบ
และกลไกที่เหมาะสม วิทยาลัยแสงธรรม โดยคณะกรรมการบริหาร ภายใตการรับรองจากสภา
วิ ท ยาลั ย แสงธรรมจึ ง ได ป ระกาศนโยบายและแนวปฏิบั ติ ใ นการประกัน คุ ณ ภาพตามนโยบาย
วิทยาลัยแสงธรรมที่ประกาศไวในการประชุมคณาจารยและอธิการบานคณะนักบวช เมื่อวันที่ 23
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ 2538 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการของวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้
1) วิทยาลัยแสงธรรมสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อเปนเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษา
ของวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถแขงขันกับนานาชาติได
2) วิ ท ยาลัย แสงธรรมส ง เสริ มและสนับ สนุ น ใหมี ก ารพั ฒ นาระบบประกั น
คุณภาพการศึกษาขึ้นภายในวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการสรางกลไกการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) และจัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขึ้นเปนการภายใน
3) วิทยาลัยแสงธรรมสงเสริมและสนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่เปนระบบที่เชื่อถือไดทั้งในระดับวิทยาลัยแสงธรรม และระดับหนวยงาน ตามที่วิทยาลัย
แสงธรรม กําหนด
4) วิทยาลัยแสงธรรมสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําผลการประเมินการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนขอมูลปอนกลับ (Feedback)เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ในการดําเนินการ และพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
5) วิ ท ยาลั ย แสงธรรมส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาทั้งโดยบุคคลภายในและภายนอกวิทยาลัยแสงธรรม
6) วิ ท ยาลั ย แสงธรรมส ง เสริ มและสนั บ สนุ น ใหมี ก ารพั ฒ นาระบบประกั น
คุณภาพที่มีระบบฐานขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ตอเนื่อง และเชื่อถือได
7) วิ ท ยาลั ย แสงธรรมส ง เสริ ม และให ก ารสนั บ สนุ น ในด า นบุ ค ลากร
งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใหการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
8) วิ ท ยาลั ย แสงธรรมกํ า หนดให มี ค ณะกรรมการวางแผนพั ฒ นาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยแสงธรรม ขึ้นสองคณะกรรมการ ไดแก คณะกรรมการ
อํานวยการ และ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
9) เพื่อใหการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ วิทยาลัย จึงใหมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานขององคกร และการบริหารงาน
บุคคลที่ไมใชงานสอนโดยตรงไปพรอมกัน
37

2.1.4 วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
จากการศึ กษาหลั กการประเมินคุณ ภาพการศึกษา ซึ่งถื อเปน สวนสําคัญของ
กระบวนการประกันคุณภาพที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะวิชา หนวยงาน และ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่วิทยาลัยกําหนดขึ้น ทั้งนี้ โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและได
มาตรฐาน
2) เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในวิทยาลัยทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และ
เปาประสงค (Goals) ที่ไดตั้งไว
3) เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่
ควรปรับปรุงของวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
4) เพื่อ ให ขอมูลสาธารณะที่เ ปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดสว นเสีย ทํ า ให
มั่นใจวาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของวิทยาลัยมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
นอกจากนั้น การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาเปนเรื่องสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง เครื่องมือสําคัญที่จะชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องก็คือการประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1) เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของวิทยาลัยในการดําเนินภารกิจดานตาง ๆ
2) เพื่อกระตุนเตือนใหวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการ
บริหารอยางตอเนื่อง
3) เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
4) เพื่ อ ช ว ยเสนอแนะแนวทางปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก
วิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัด
5) เพื่อสงเสริมใหวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเนื่อง
6) เพื่อรายงานสถานภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของ
วิทยาลัยตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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หลักการดังกลาว สงผลใหคณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพ
วิทยาลัยแสงธรรม เสนอวัตถุประสงคการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้ (แผนก
พัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 15)
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา (บัณฑิต การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) อยางเปนระบบและตอเนื่อง
2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
วิทยาลัยแสงธรรม อยางเปนระบบและตอเนื่อง
3) เพื่อใหสังคมยอมรับและมั่นใจในคุณภาพของผลผลิต และประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการของบุคลากรในวิทยาลัยแสงธรรม
4) เพื่อประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิต และประสิทธิภาพใน
การดํ าเนิ นการของบุ คลากรในวิ ทยาลั ยแสงธรรม แก ผู ประสงค เข าศึ กษา นั กศึ กษา ผู ปกครอง
ผูรับบริการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับจากการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการวางแผนพั ฒ นาและการประกั น คุ ณ ภาพ วิ ท ยาลั ย แสงธรรม
พิจารณาผลที่คาดวาจะไดรับจากการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้ (แผนก
พัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 15)
1) วิ ท ยาลั ย แสงธรรม จะได ผ ลผลิ ต จากพั น ธกิ จ หลั ก ทั้ ง สี่ ป ระการ ได แ ก
บัณฑิต งานวิจัย งานการบริการวิชาการแกสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม
อัตลักษณของวิทยาลัยแสงธรรมที่มีคุณภาพสูงขึ้น
2) วิ ท ยาลั ย แสงธรรมจะมี ร ะบบการบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) วิทยาลัยแสงธรรมจะไดรับการยอมรับและความมั่นใจจากสังคมวาเปน
สถาบันที่ใหผลผลิต และการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
4) วิทยาลัยแสงธรรม จะมีการพัฒนาองคความรู และภารกิจที่เปนประโยชน
และสอดคลองกับความตองการของสังคม ประเทศชาติและคริสตศาสนจักร
5) วิทยาลัยแสงธรรมจะมีการพัฒนาองคความรูและภารกิจที่เปนสากล และ
ไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น
6) วิ ทยาลั ย แสงธรรม จะได บุคลากรผู นํา ทางศาสนาซึ่ ง เรี ย กวา “พระสงฆ
(บาทหลวง) นักบวช และครู คําสอน” ที่เพียบพรอมดวยความรู ความสามารถในทุกๆ ดาน เพื่อรับ
ใชคริสตศาสนจักร สังคม และประเทศชาติใหมั่นคงและเจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป
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2.1.6 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรมดําเนินการในรูปแบบการเปนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทย สงผลใหคณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยแสงธรรม นํารูปแบบและระบบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามแนวทางของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งหลักการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา วา เปน กระบวนการที่ประกอบดว ยขั้ น ตอนตางๆ อย า งเป นระบบและอยาง
ตอเนื่อง ประกอบดวย
1) การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) โดยจัดใหมีระบบ
และกลไกการควบคุมคุณภาพภายในวิทยาลัย พรอมทั้งมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินการดวย
2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) เปนการตรวจสอบเชิงระบบดวย
คูมือคุณภาพ (Quality Manual) มุงเนนการตรวจสอบการาจัดการศึกษาและหนวยงานสนับสนุน
การศึกษาที่สอดคลองกับภารกิจทั้ง 4 ประการเปนหลัก
3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา วิทยาลัยไดดําเนินการตามภารกิจหลัก
อยางมีคุณภาพ
โดยมีระบบ กลไกและการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
แสงธรรม ด ว ยการประสานงานด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษากั บหน ว ยงานวิ ช าการและ
หนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้ (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 32 – 33)
การประกันคุณภาพภายใน
Internal Quality Assurance

Quality Control

ควบคุม
Input

Quality Auditing

Quality Assessment

ตรวจสอบ

ประเมิน

Value-Added Process

Quality Output

Quality Assurance

ภาพที่ 2.4 แสดงระบบ กลไกและการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยแสงธรรม
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+

ซึ่งแผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 32 – 33) อธิบายความหมาย
ของคําสัญ ดังนี้
คุณภาพ (Quality) หมายถึงผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลิตผล
(บัณฑิต งานวิจัย ผลงานบริการวิชาการ) ที่ตอบสนองตอความตองการที่กําหนด
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึงการทํากิจกรรม
หรือ การปฏิบัติการอยางมีระบบ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Auditing) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําใหเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพและมาตรฐาน แบงเปนการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึงการดําเนินการภายในของคณะและของ
วิ ท ยาลั ย เพื่ อ ควบคุ ม องค ป ระกอบที่ มี ผ ลต อ การศึ ก ษา โดยมี ร ะบบและกลไกควบคุ ม ติ ด ตาม
ตรวจสอบ และ ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง
การประกั น คุ ณ ภาพภายนอก หมายถึ ง การดํ า เนิ น การโดยองค ก รภายนอก
วิทยาลัย เชน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สม
ศ. เพื่อประเมินการดําเนินงานควบคุมคุณภาพและรับรอง เพื่อใหสังคมมั่นใจวาวิทยาลัยมีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบระบบและ
กลไกการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย โดยมีวั ต ถุ ป ระสงคเ พื่ อ ตัด สิ น วา วิ ท ยาลั ย ได
ดําเนินการตามระบบและกลไกที่ไดกําหนดไวมากนอยเพียงใด การตรวจสอบนี้ไดดําเนินการใน 3
ระดับ คือ การตรวจสอบภายในระดับคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ การตรวจสอบ
ภายในระดับวิทยาลัย และการตรวจสอบจากองคกรภายนอก
การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึงการประเมินผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยโดยภาพรวมวาเมื่อไดมีการใชระบบประกันคุณภาพแลวทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด
2.2 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ในเรื่องนี้ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม
กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม วามีกระบวน
ดังตอไปนี้ (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 29)
1) การประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา
2) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการดําเนินการใหบุคลากรรับทราบ
โดยทั่วไป นับตั้งแตกําหนดองคประกอบ ดัชนีที่มีผลตอคุณภาพ การควบคุมคุณภาพภายใน การ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ
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3) การสรางความรับรูและการยอมรับในระบบการประกันคุณภาพที่ไดกําหนดขึ้น
เพื่อนําไปสูการรวมมือรวมใจอยางแทจริง
4) การกําหนดจัดทําคูมือคุณภาพ (Quality Manual) เพื่อใชเปนคูมือในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ
5) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
6) การจัดทําแบบฟอรมการปฏิบัติงาน การรายงานตางๆ เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติ
7) มีการกํากับ ดูแล ใหมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมคุณภาพที่ไดจัดใหมีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
8) มีการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง / รายงานการประเมินตนเอง และการ
เตรียมพรอม เพื่อรับการ ตรวจสอบ / ประเมินจากภายในและภายนอก
9) มีการตรวจสอบ / ประเมินภายในเปนระยะ ๆ (ปละ 1 ครั้ง)
10) มีการรับการตรวจสอบและประเมินจากภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา
11) การจัดใหมีห นวยงาน / ผูรับผิดชอบ ที่ทําหนาที่รับผิดชอบดําเนิ นการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนการเฉพาะ
ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม ภายใตการกํากับและ
ติดตามคณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ผาน
ทางการประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบ ตอเนื่อง ตามสายงานและเปนคณะทํางาน
(คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม, 2550) ในการกําหนด
นโยบาย รวมทั้งระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดขั้นตอนการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditing หรือ IQA) เพื่อเปนแนวทางการตรวจ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของระบบและกลไกควบคุ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะวิ ช าและ
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ โดยแยกเปนสองระดับ คือ การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หนว ยงาน โดยคณะกรรมการภายในหนวยงานเอง และการตรวจประเมนคุณ ภาพภายในจาก
คณะกรรมการภายนอกหนวยงานที่จะตรวจประเมินผลการประเมินตนเองของหนวยงานนั้น โดยมี
แนวทางการดําเนินงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
1) วิทยาลัยจะตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน
ทางวิชาการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน คุณ ภาพ ระดับประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หนวยงาน (IQA) ที่วิทยาลัยแตงตั้ง หลังจากที่หนวยงานไดมีการตรวจประเมินภายในและจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองเรียบรอยแลว
2) จัดใหมีการตรวจประเมินภายในเปนระยะ ทุกปการศึกษา
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3) การตรวจประเมินคุณภาพภายใน เริ่มตนดวยการศึกษาตนเองของคณะวิชา และ
ของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ แลวจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report หรือ
SAR)
4) วิ ท ยาลัย แต งตั้ ง คณะกรรมการตรวจประเมิน คุณ ภาพภายในเพื่อทํา หนาที่ต าม
กําหนด
5) แผนกพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน
วิชาการเพื่อแจงกําหนดการวันตรวจประเมินตนเองระดับประกันคุณภาพภายในหนวยงาน (IQA)
6) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหนวยงาน (IQA) จะดําเนินการตรวจประเมินตามวัน เวลาที่กําหนด
7) วันสุดทายมีการสรุปและรายงานผลดวยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายในตอบุคลากรทุกระดับ เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปสูการวางแผนปฏิบัติการ
ประจําปตอไป
ซึ่ง แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งเปนหนวยงานในสํานังานฝายบริหาร
ที่คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรมจัดตั้งขึ้นตามโครงสรางการบริหารงานภายในสถาบัน
เพื่อพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดกลไกการดําเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการ/หนวยงานที่กําหนดผูรับผิดชอบ ตามโครงสราง ดังนี้ (แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัย
แสงธรรม, 2552: 30)
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หนวยงานภายนอก
สาธารณชน

สภาวิทยาลัย

วิทยาลัย
คณะกรรมการวางแผนพัฒนา
และการประกันคณภาพ
หนวยงานประกันคุณภาพ
วิทยาลัย

ศูนยวิจัยฯ

คณะ สาขาวิชา

สํานักงาน

กรรมการประกันคุณภาพ
ศูนยวิจัยฯ /คณะ / สํานัก

หนวยงานประกันคุณภาพ
ศูนยวิจัยฯ / คณะ / สํานัก
ภาพที่ 2.5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย

และกําหนดใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการปฏิบัติการใน
ภารกิ จ ที่ ดํ า เนิ น การอย า งเป น ระบบ ตามแผนที่ กํ า หนดไว พร อ มทั้ ง มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดคุณภาพของการศึกษาตามที่กําหนด วิทยาลัยจึง
ต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพภายใน และพร อ มให อ งค ก รภายนอกมาตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย ดังนี้ (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 31)
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1) วิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
1.1) วิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการทํางานเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
1.1.1) จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1.2) กําหนดปจ จัยหรือองคประกอบที่มีผลตอคุ ณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย
1.1.3) พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพปจจัยหรือองคประกอบ
ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา
1.1.4) จัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนินการและตรวจสอบผลการดําเนินการ
1.2) วิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาแกผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ เปนระยะๆ
เพื่อสรางความเขาใจและระดมความคิดเห็นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย แนวปฏิบัติ
และขอความรวมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3) วิทยาลัยประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ในวิทยาลัย
1.4) วิ ท ยาลั ย ศู น ย วิ จั ย ฯ คณะ สํ า นั ก งาน ตั้ ง หน ว ยงานใหม ห รื อ มอบหมาย
หน ว ยงานและบุ ค คลที่ มี อ ยู เ ดิ ม รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รวมทั้ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อกํากับ ดูแล สงเสริมสนับสนุน
และใหคําปรึกษาในเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาควรประกอบดวย คณบดี หัวหนาสาขาวิชา ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสํานัก/
สํานักงาน
1.5) คณะ ศู น ย ฯ สํ า นัก งาน กํา หนดวั น ที่เ ริ่ม ปฏิบัติ ก ารการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาของแตละหนวยงาน
1.6) วิทยาลัย ศูนยฯ คณะ สํานัก กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําและขั้นสูงและเงื่อนไข
เวลาที่ตองการบรรลุ ดําเนินการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ตามแนวทางที่กําหน
1.7) วิทยาลัยระบุดัชนีและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
1.8) วิทยาลัยพัฒนาระบบเครือขายของฐานขอมูลกลางและระบบรายงาน เพื่อ
รับ-สง และปอนกลับขอมูลกับคณะ ศูนยฯ สํานัก
1.9) วิทยาลัยพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการของคณะ
ศูนยฯ สํานัก
1.10) วิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ และติดตามประเมิน
คุณภาพการดําเนินงานภายในวิทยาลัย
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2) วิทยาลัยเตรียมความพรอมสําหรับการตรวจสอบและประเมินโดยองคกรภายนอก
2.1) คณะ ศูนยฯ สํานัก และวิทยาลัย จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study
Report –SSR) และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ตามแบบเอกสารที่
สํานั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาแห ง ชาติ แ ละสํา นัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กําหนด
2.2) คณะ ศูนยฯ สํานัก และวิทยาลัย ใหขอมูลแกคณะกรรมการที่มาตรวจสอบ
ประเมินและรับรองวิทยาลัย (Accreditation)
2.3) คณะ ศูนยฯ สํานัก รับขอมูลจากคณะกรรมการที่มาประเมิน เพื่อปรับปรุง แกไข
พัฒนาตอไป
2.3 วงจรการประกันคุณภาพ
ในเรื่ อ งวงจรการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในวิ ท ยาลั ย แสงธรรม
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (2551) ไดศึกษาและดําเนินงานตาม
กระบวนการตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาครบ
กระบวนการ เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ดังรายละเอียดที่นําเสนอไปแลวขางตน โดยสรุป
ดวยแผนภาพที่แสดงถึงวงจรการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม ดังตอไปนี้
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ทุกคนในหนวยงาน
ทําความเขาใจเกี่ยวกับ QA

ประชุมเพื่อจัดทําดัชนี + เกณฑตัดสิน
- ระดับวิทยาลัย
- ระดับหนวยงาน QA

Audit

Assess
เก็บขอมูลตามดัชนีและตามเกณฑตัดสิน
เขียนรายงาน

Audit SSR
ประกันภายใน
หนวยงาน (QA)

SAR 2

Assess (SAR 1)

ประชุมพิจารณ สรุป สังเคราะห SSR/SAR1
การตรวจประเมินคุณภาพโดยคณะผูประเมิน
ของวิทยาลัย SAR 2 + SAR 3
จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยทั้งระบบ QAR

การประเมิน
(ซ้ํา) ดวยเกณฑ
ของวิทยาลัย

SAR 3

รายงาน สกอ. + รองรับ สมศ.
QAR วิทยาลัย

ภาพที่ 2.6 วงจรการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม (QA)
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2.4 โมเดลการประกันคุณภาพ
ในเรื่องโมเดลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม คณะกรรมการ
วางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม (2551) ไดนําแนวทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (2550) มาเปนรูปแบบ โดยคํานึงถึงองคประกอบ
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใชเปนแนวทางในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้ง 9 ดาน ไดแก ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ การเรียนการ
สอน กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ และระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ โดยมุงคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สัมพันธกัน ดังตอไปนี้

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนของคณะ
การเรียนการสอน (ผลิตบัณฑิต)
การวิจยั
การบริการทางวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มุงคุณภาพ

การบริหารและจัดการ
การเงินและงบประมาณ
การประกันคุณภาพ

มุงประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล

ภาพที่ 2.7 ตารางโมเดลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม

2.5 คุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยแสงธรรม
คุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยแสงธรรม ดําเนินตามตามมติของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2549)
ใหอยูกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม กลาวคือ เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่ได
ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ผลิต
บัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชาและเนนการพัฒนาสังคม โดยการประยุกตความรูเพื่อบริการ
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วิชาการ/วิชาชีพแกสังคม (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน), 2549 อ างใน แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552:19)โดยวิทยาลัยแสงธรรมดํ าเนินการตาม
มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาตามกลุมสาขาวิชา ใชแนวทางการแบงกลุมตามแบบของระบบ
การรั บ เข า ศึ ก ษาต อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย แสงธรรมจั ด อยู ใ นกลุ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ย แ ละ
สังคมศาสตร (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 19 – 20)
ทั้งนี้ มีการนําเสนอความเกีย่ วเนื่องระหวางพันธกิจของสถาบันกับองคประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ดังตารางแสดงคุณภาพมาตรฐาน
ของวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้
ตารางที่ 2.3 แสดงคุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยแสงธรรม
4 พันธกิจ
9 องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน
1. ผลิตบัณฑิต
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
2, การวิจยั
4. การวิจยั
3. การบริการวิชาการแกสังคม
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. อื่นๆ
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
โดยกําหนดพันธกิจ เปาหมาย ดังตารางตอไปนี้ (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 39)
ตารางที่ 2.4 พันธกิจและเปาหมายในการประกันคุณภาพการศึกษา(ระดับคณะวิชา / หนวยงาน)
พันธกิจ
สัดสวนพันธกิจ กิจกรรมเชิงคุณภาพ ดัชนีเชิงปริมาณ
(%)
1. การเรียนการสอน
40
2. การวิจยั และผลงานทาง
20
วิชาการ
3. การบริการทางวิชาการ
30
4. การทํานุบํารุง
10
ศิลปวัฒนธรรม
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ตารางที่ 2.5 ตัวอยาง พันธกิจหลักและเปาหมายในการประกันคุณภาพการศึกษา(ระดับคณะวิชา)
พันธกิจ
1. การเรียนการสอน

2. การวิจัยและผลงานทางวิชาการ

3. การบริการทางวิชากร

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เปาหมาย
สัดสวนพันธกิจ (%)
กิจกรรมเชิงคุณภาพ
ดัชนีเชิงปริมาณ
40
- ปรับปรุงการเรียนการ
ทุกป
สอนใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
และนําไปใชได
- จัดการเรียนการสอนเนน 30% ของรายวิชาที่
ผูเรียนเปนสําคัญ
จัดการเรียนการสอน
- มีแผนการสอนทุกหัวขอ
ทุกรายวิชา
- มีการประเมินรายวิชา
ทุกรายวิชา
- มีการวิเคราะหขอสอบ
ทุกรายวิชา
- มีการจัดทํามาตรฐาน
ทุกรายวิชา
ขอสอบ
- ประเมินคุณภาพ
ทุกป
การศึกษา
20
- มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ทุกหนวยงาน
- สนับสนุนทุนวิจัย
จัดสรร งปม. ที่
แนนอน และ
ตอเนื่องทุกป
- มีการนําเสนอผลงานวิจัย
ทุกป
ในลักษณะตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง
30
- โครงการบริการวิชาการ
อยางนอย 1
แกชุมชน
โครงการตอป
- บริการวิชาการ ณ
เฉลี่ยคนละ ...ชม./
สถานที่ปฏิบัติการสถาน
เดือน
ปฏิบัติการ
- บริการขอมูลขาวสาร
ตลอดเวลา
ทางวิชาการ
10
- สงเสริมใหนักศึกษา
- อยางนอย 1
ตระหนักถึงบทบาทของ
รายวิชาที่มีเนื้อหา
ตนเองในการทํานุบํารุง
ดานนิ้
ศิลปะวัฒน ธรรม
- สอดแทรกใน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาทุกกิจกรรม
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นอกจากนั้ น เพื่ อ การลงสู ก ารดํ า เนิ น การอย า งเป น รู ป ธรรม คณะกรรมการวาง
แผนพัฒนาและประกันคุณภาพ ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรมได
กําหนดเปาหมายคุณภาพและผูรับผิดชอบ ดังตารางตอไปนี้ (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 40 – 43)
ตารางที่ 2.6 เปาหมายและผูรับผิดชอบในการรายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัว
บงชี้คุณภาพ
องคประกอบคุณภาพ และ ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญาปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนการดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
2.2มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
2.3มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
2.4จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา
2.5สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา
2.6สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย ผศ. รศ. ศ.

หนวยงาน
คณะวิชา/
ศูนย/
สาขาวิชา สํานัก(งาน)

3

3

3

3

3

3

3

51

ผูรับผิดชอบ

รองอธิการบดีทุก
ฝาย+ผูอํานวยการ
หัวหนาสํานักงาน
คณะวิชา
ผูอํานวยการ + หัวหนา
สํานักงานคณะ
คณบดี + หัวหนา
สาขาวิชา
คณบดี + หัวหนา
สาขาวิชา

เปาหมาย
คุณภาพ

3

3

3
3

3

หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ

3

3

หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ

2

3

หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ

3

3

หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ

1

ตารางที่ 2.6 (ตอ)
องคประกอบคุณภาพ และ ตัวบงชี้

หนวยงาน
คณะวิชา/
ศูนย/
สาขาวิชา สํานัก(งาน)

2.7มี ก ระบวนการส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
2.8มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
2.9รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2.10 คุ ณ ภาพของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด รั บ เงิ น เดื อ นเริ่ ม ต น เป น ไป
ตามเกณฑ
2.11 ระดั บ ความพึ ง พอใจของนายจ า ง
ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต
2.12 รอยละของนักศึกษาและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึก ษาในรอบ 5 ป ที่ผ า นมาที่ไ ด รั บ การ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย อ งในด า นวิ ช าการ
วิ ช าชี พ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม กี ฬ า สุ ข ภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอ ม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.13ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธฯ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

3

3
3

ผูรับผิดชอบ
หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ+ผอ.สํานักงาน
ฝายบริหาร
ผอ.ศูนยวิจัยฯ +
หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ
หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ

เปาหมาย
คุณภาพ
3

3
3

3

หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ

1

3

หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ

3

3

หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ

1

เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย

3.2 มี ก ารส ง เสริ ม กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
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3

ผอ.สํานักงานฝาย
กิจการ+ผอ.
สํานักงานฝายบริหาร

3

3

ผอ.สํานักงานฝาย
กิจการ

3

ตารางที่ 2.6 (ตอ)
องคประกอบคุณภาพ และ ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 มี ก ารพั ฒ นาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค
4.3เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบั นตอ จํา นวน
อาจารยประจํา
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตี พิ ม พ เ ผยแพร ได รั บ การจั ด ทะเบี ย น
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นํ า ไปใช ป ระโยชน ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิงใน refereed journal หรือในฐาน
ขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ
5.1 มี ร ะบบและกลไกในการบริ ก ารทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
5.2รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน
การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม เป น ที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบั น เป น กรรมการวิ ช าการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา
5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ต อบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา

หนวยงาน
คณะวิชา/
ศูนย/
สาขาวิชา สํานัก(งาน)
3

ผูรับผิดชอบ

ผอ.ศูนยวิจัยฯ

เปาหมาย
คุณภาพ

3

3

ผอ.ศูนยวิจัยฯ

3

3

ผอ.ศูนยวิจัยฯ
+ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร

2

3

ผอ.ศูนยวิจัยฯ
+หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ

2

เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
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3

หัวหนาสํานักงานคณะฯ +
ผอ.สํานักงานฝายกิจการ

3

3

หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ+ผอ.สํานักงาน
ฝายกิจการ

3

3

หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ
+ผอ.สํานักงานฝาย
กิจการ

3

ตารางที่ 2.6 (ตอ)
องคประกอบคุณภาพ และ ตัวบงชี้

หนวยงาน
คณะวิชา/
ศูนย/
สาขาวิชา สํานัก(งาน)

5.4 ร อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผูรับบริการ

3

5.5 จํ า นวนแหล ง ให บ ริ ก ารวิ ช าการและ
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1 มี ร ะบบและกลไกในการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
6.2 มี ผ ลงานหรื อ ชิ้ น งานการพั ฒ นาองค
ความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
Û
6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและ
เสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันในระดับสากล
7.2 ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของ
สถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู

3

ผูรับผิดชอบ

หัวหนาสํานักงานคณะฯ
+ผอ.สํานักงานฝาย
กิจการ
หัวหนาสํานักงานคณะฯ
+ผอ.สํานักงานฝาย
กิจการ

เปาหมาย
คุณภาพ

2

1

3

ผอ.สํานักงานฝาย
กิจการ+หัวหนา
สํานักงานคณะฯ

3

-

-

-

-

-

-

-

-

3

ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร

2

Û

3
3

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุ ค คล เพื่ อ พั ฒ นาและธํ า รงรั ก ษาไว ใ ห
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Û

3

เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
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ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร
ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร
ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร

2
2
3

ตารางที่ 2.6 (ตอ)
องคประกอบคุณภาพ และ ตัวบงชี้

หนวยงาน
คณะวิชา/
ศูนย/
สาขาวิชา สํานัก(งาน)

7.5 ศั ก ยภาพของระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ การ
บริหารการเรียนการสอนและการวิจัย
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุ ค ลากรภายนอกเข า มามี ส ว นร ว มในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ระดั บ ชาติ
หรือระดับนานาชาติ
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการถ า ยทอด
ตั ว ชี้ วั ด และเป า หมายของระดั บ องค ก รสู
ระดับบุคคล
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มี ร ะบบและกลไกในการจั ด สรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2มี ก ารใช ท รั พ ยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย
คุณภาพ

3

ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร

2

3

ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร

2

3

ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร

1

3

ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร

2

3

ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร

3

3

3

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
9.1 มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
9.2 มี ร ะบบและกลไกการให ค วามรู แ ละ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา

3

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

3

3
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รองอธิการบดีฝายตางๆ
+ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร
ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร+ หัวหนา
สํานักงานคณะฯ

รองอธิการบดีทุกฝาย
+ผอ.สํานักงาน/ศูนย
ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร
(แผนกพัฒนาฯ)
รองอธิการบดีทุกฝาย+
ผอ.สํานักงาน/ศูนย

3

3

3

3
3

วิทยาลัยแสงธรรมไดริเริ่มการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 เพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกระดับ
ตองมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยเริ่ม
ดําเนินการตามแนวทางที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กําหนด ซึ่งวิทยาลัยแสงธรรมไดพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ วิธีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามองคประกอบมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกเมื่อ 24-25 มกราคม 2548 ตอมาได
พัฒนาดัชนีบงชี้คุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมกับองคประกอบมาตรฐาน 7 องคประกอบของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 38)
วิทยาลัยไดดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษามาชวงระยะเวลาหนึ่ง พบวามี
ความจําเปนในการปรับตัวบงชี้ใหเกิดการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
วิทยาลัยจึงไดจัดใหมีการประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ “การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา” การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การควบคุมคุณภาพและเครื่องมือที่ใชใน
การบริหารจัดการคุณภาพ” และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง” โดยใหบุคลากรทั้งผูบริหาร คณาจารยประจํา และเจาหนาที่ที่มาสวนเกี่ยวของทุก
คนมีสวนรวมในกิจกรรม และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีความเห็นวาควรมีคูมือใน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงานแตละหนวยงานทั้งหนวยงานวิชาการ และ
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อเปนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการปฏิบัติงาน มีการ
ตรวจสอบแกไขปญหา การประเมินผล การกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิด
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย า งแท จ ริ ง จนผ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกครั้ ง ที่ ส องเมื่ อ วั น ที่ 4
กุมภาพันธ 2551
ในการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกรอบที่ 2 มี ก ารนํ า เสนอเกี่ ย วกั บ
ลั ก ษณะเฉพาะของวิ ท ยาลั ย แสงธรรม คื อ การเป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเฉพาะทาง ดั ง ที่ ปรี ช า
ชางขวัญยืน (2551: สัมภาษณ) ประธานคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 1 (พ.ศ.
2548) และ รอบ 2 (พ.ศ. 2551) ใหคํานิยามวา วิทยาลัยแสงธรรมเปน “Seminary” (สามเณราลัย)
เปนสถาบันสําหรับการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ดังนั้นการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม จึงมีอัตลักษณที่ตางจากการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ดังที่คณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดนําเสนอวา “วิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ลักษณะเฉพาะ ไมเพียงตางกับสถาบันอุดมศึกษาของฝายฆราวาส แตยังตางกับสถาบันอุดมศึกษา
ของฝายศาสนาดวยกัน คือ มีจุดประสงคเพื่อสรางนักบวชที่สามารถบริหารองคการและเผยแผ
ศาสนา” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 14) และ “วิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาทางคริสตศาสนา
ภายใต ก ารควบคุ ม ดูแ ลของสภาประมุ ขแหง บาทหลวงโรมัน คาทอลิ ก แห ง ประเทศไทย (สภา
พระสังฆราช)” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 19)
ดังนั้น การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะเปน
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ดังที่คณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัย
แสงธรรมวา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่มุงผลิตบัณฑิตใหพรอมซึ่งความรูทางดานปรัชญา
ศาสนาและเทววิทยา ความประพฤติที่เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพที่จะสรางเสริม
คุณคาแหงมนุษยชาติและมีความสามารถในการชี้นําและพัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551:
12) กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมเปน “สามเณราลัย” (Seminary) ดังที่ ปรีชา ชางขวัญยืน กลาวไว
ในการมาตรวจประเมิน (ปรีชา ชางขวัญยืน, สัมภาษณ)กลาวคือ เปนสถาบันอบรมศึกษาเพื่อเตรียม
นักศึกษาสูการเปนบาทหลวง ดังนั้น หลักการพื้นฐานเพื่อประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินบนกรอบ/บริบทของคริสตศาสนจักรคาทอลิกและ
เจตนารมณของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทย) ซึ่งมีพื้นฐานบนคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 และประมวลกฎหมาย
คริสตศาสนจักร3 มาเปนองคประกอบที่ควรพิจารณาควบคูกับการเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย ที่ดําเนินตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) หรือสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โดยเฉพาะการดํ า เนิ น ตามพั น ธกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ง มี ร ะบุ ใ นพระราชบั ญ ญัติ สถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่วา “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถานศึกษาและวิจัย มี
วัตถุ ประสงค ใ นการใหก ารศึก ษา สง เสริ มวิช าการ และวิชาชี พ ชั้ น สูง ทํ า การสอน ทํ า การวิจั ย
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”
อยางไรก็ตาม แมวาระบบการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรมจะมีลักษณะพิเศษ แตวิทยาลัยฯ ยังคงใหความสําคัญอยางยิ่งตอ
บริบทของ “ความเปนไทย” วิทยาลัยแสงธรรมไมละเลยที่จะสงเสริมใหผูบริหาร คณาจารย เจาหน
ที่และนักศึกษามีจิตสํานึกถึงคุณคา ศักดิ์ศรีและอัตลักษณของความเปน “คนไทย” การจัดการศึกษา
3

รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของกับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงเลมอื่นๆ ที่เปนคําแนะนําจากคริสตศาสนจักร
คาทอลิก
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เพื่อเตรียมบุคลาการสูการเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ดําเนินไปควบคูกับบริบท
ของสังคมไทย
ดวยเหตุนี้ บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรม จึงตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญในการมีสวน
รวมในกระบวนการเตรี ยมผูอภิบาล (บาทหลวง) ของคริสตศาสนจัก รคาทอลิก คณะผูบริ หาร
คณาจารย แ ละผู เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆ ตั้ ง แต ใ นอดี ต สื บ เนื่ อ งป จ จุ บั น ดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกดวยความทุมเทและรับผิดชอบ ใหสมกับ
ปรัชญาวิทยาลัยแสงธรรมที่วา “แสงธรรม นําปญญาและชีวิต”
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งานวิจัยเรื่องการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
เปนการศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย ใหมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงได
ลําดับวิธีดําเนินการตามขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้
1. ประชากร
2. กลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอ มูลและสถิติที่ใช

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนชุมชนคาทอลิกในประเทศไทย สามารถแยกเปน 2 กลุม
ตามลักษณะความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแสงธรรมประกอบดวย
1. บุคคลจากหนวยงานของวิทยาลัย คือ บัณฑิตที่จบหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูบริหาร
ผูบังคับบัญชา หัวหนางานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัย กําหนดขอบเขตเวลาในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2552
2. นักศึกษาที่กําลังศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรมระหวางปการศึกษา 2552

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนชุมชนคาทอลิกในประเทศไทย กําหนดวิธีการไดมา
ซึ่งกลุมผูใหขอมูลโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 550 คน สามารถแยก
เปน 2 กลุมตามลักษณะความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแสงธรรมประกอบดวย

1. บุคคลจากหนวยงานของวิทยาลัย คือ บัณฑิตที่จบหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูบริหาร
ผูบังคับบัญชา หัวหนางานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัย กําหนดขอบเขตเวลาในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2552 จํานวน 400 คน
2. นักศึกษาที่กําลังศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน
ทั้งสิ้น 150 คน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ ประกอบดวย
1. แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเรื่องความคิดเห็นที่มีตอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2)
การดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินภายนอก
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสถานศึ ก ษา นํ า มาสั ง เคราะห ร า งเป น หั ว ข อ ในแบบ
สอบถาม
ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยแสงธรรม นํามาสรางเครื่องมือ
โดยเขียนขอคําถามตามประเด็นหัวขอที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 1
กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็นหัวขอ ซึ่งแตละประเด็นจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดนาการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย
1.3.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบเลือกตอบ โดยสอบถามตําแหนงการทํางาน ซึ่งจําแนกเปนกลุมตางๆ ดังนี้
1) พระสังฆราช / อุปสังฆราช
2) อธิการเจาคณะ
3) อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/บานเณรกลาง/บานนักบวช)
4) กรรมการสภาวิทยาลัย
5) ผูใหการอบรม
6) บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม
7) องคกรคาทอลิก
1.3.2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย แสงธรรม
ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ โดยสอบถามความสอดคลองของคะแนนที่ไดรับกับขอมูลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัย มีขอคําถามทั้งสิ้น 7 ขอ
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ตัวอยางคําถาม
2.1 การดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ขอมูลการดําเนินงาน วิทยาลัยมีระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําเปน
1 : 25 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย มีการสนับสนุนให
อาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานนี้ใน
ระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช
( ) ควรปรับปรุง
โดยผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 4.60 ซึ่งอยูใน
ระดับดีมาก ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ที่วิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม?
( ) สอดคลอง
( ) ไมสอดคลอง
2. แบบสอบถามนักศึกษาแบบสอบถามสําหรับนักศึกษาเรื่องคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย
แสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) การ
ดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินภายนอก
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสถานศึ ก ษา นํ า มาสั ง เคราะห ร า งเป น หั ว ข อ ใน
แบบสอบถาม
กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็นหัวขอ ซึ่งแตละประเด็นจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดนาการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย
2.2.1 ข อ มู ล ของผู ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป น แบบเติ ม
คําตอบ โดยสอบถามชั้นปที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู
2.2.2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย แสงธรรม
ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบปลายเปด โดยสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอระบบการประกัน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน 4 ขอ
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ตัวอยางคําถาม
นักศึกษาคิดวาการประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญอยางไรตอการบริหารจัดการ
วิทยาลัยและตัวนักศึกษาในฐานะผูเรียนอยางไร
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง นักศึกษาคิดวามีประโยชน
อยางไรตอการจัดการบริหารจัดการวิทยาลัย และมาตรฐานที่ควรพัฒนาในรอบนี้คือมาตรฐานใด
โดยมีขอเสนอแนะและแนวทางพัฒนาประกอบ
ในฐานะเขาชมรมงานสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคิดวาการดําเนินงานชมรมที่สังกัด ใช
หลักการวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารงานหรือไม ยกตัวอยางประกอบ
นั ก ศึ ก ษานํ า หลั ก การวงจรคุ ณ ภาพไปจั ด การเรี ย นรู ข องตนเองหรื อ ไม อย า งไร
ยกตัวอยางประกอบ

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูใหขอมูลทั้งหมด
ดวยตนเองและทางไปรษณีย โดยดําเนินการระหวางวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 20 มีนาคม
2552 ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ออกจดหมายขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมแนบแบบสอบถามไปยัง
ผูใ หข อมู ลในกลุ มบุ ค คลจากหน ว ยงานของวิ ท ยาลัย คื อ บั ณ ฑิ ตที่ จ บหลั ก สู ตร อาจารย ผูส อน
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา หัวหนางานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัย
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของวิทยาลัยนั้น นัด
เวลาในการรับแบบสอบถามคืนโดยเวนระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
3. เมื่ อได รั บ แบบสอบถามกลั บ คืน แล ว ได ต รวจสอบความถู ก ต อ งของการตอบแบบ
สอบถาม จากนั้นบันทึกลงรหัสเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป
4. สงแบบสอบถามไปจํานวน 400 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 395 ฉบับ คิดเปนรอยละ
98.75
5. สงแบบสอบถามสําหรับนักศึ กษาไปยังผูใหขอมูลในกลุมนักศึกษาที่กําลังศึกษาที่
วิทยาลัยแสงธรรม
6. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของวิทยาลัยนั้น นัด
เวลาในการรับแบบสอบถามคืนโดยเวนระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห
7. เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวไดตรวจสอบความครบถวนของการตอบแบบ
สอบถามเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูล
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ จากนั้น
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมในแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ วิเคราะห
ความถี่แลวหาคารอยละ จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
3. ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมในแบบสอบถามนักศึกษา ใชการวิเคราะห
เนื้อหาแลวนําเสนอขอมูลในรูปความเรียง
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยแสงธรรม 2) ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกที่มีตอ
สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทางไปรษณีย
และดวยตนเอง จํานวนทั้งสิ้น 550 ฉบับ ไดรับกลับคืน 545 ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.09สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย สื่อความหมาย การวิเคราะหขอมูล
ครั้งนี้ ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน จํานวนตัวอยาง
f
แทน ความถี่
%
แทน คารอยละ
X
แทน คาเฉลี่ยของขอมูล
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอขอมูลแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัย
แสงธรรม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม

ตอนที่ 1 ความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชนคาทอลิ ก ต อ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของ
วิทยาลัยแสงธรรม
จากการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของ
วิทยาลัย จํานวน 400 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 395 ฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยใช
ความถี่และคารอยละ ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในตารางประกอบความเรียงที่ 4.1-4.5 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ที่
สถานภาพ
จํานวน
1 พระสังฆราช/อุปสังฆราช
19
2 อธิการเจาคณะ
32
3 อธิการบานอบรม
71
4 กรรมการสภาวิทยาลัย
20
5 ผูใหการอบรม
13
6 บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม
155
7 องคกรคาทอลิก
85
รวม
395

รอยละ
4.80
8.10
18.0
5.1
3.30
39.2
21.5
100.00

จากตารางผูตอบแบบสอบถามเปนพระสังฆราช/อุปสังฆราช จํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ
4.80 อธิการเจาคณะ จํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 8.10 อธิการบานอบรม จํานวน 71 คนคิดเปนรอย
ละ 18.0 กรรมการสภาวิทยาลัย จํานวน 20 คนคิดเปนรอยละ 5.1 ผูใหการอบรม จํานวน 13 คนคิด
เปนรอยละ 3.30 บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 155 คนคิดเปนรอยละ 39.2 และองคกรคาทอลิก
จํานวน 85 คนคิดเปนรอยละ 21.5
การสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของ
วิทยาลัย จํานวน 400 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 395 ฉบับ ที่ประเมินการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยจากกรอบผลการประเมินคะแนนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) และขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย แบงผลการประเมินเปน 4
ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใชและควรปรับปรุง วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และคารอยละ ผลการ
วิเคราะหขอมูลมีดังนี้
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ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 1
ระดับการประเมิน
จํานวน
รอยละ
ดีมาก
8
2.0
ดี
32
8.1
พอใช
315
79.8
ควรปรับปรุง
40
10.1
395
100.00
รวม
จากตารางผูเชี่ยวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 1 อยูในระดับดี
มาก จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ระดับพอใช จํานวน
315 คน คิดเปนรอยละ 79.8 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.1
ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 2
ระดับการประเมิน
จํานวน
รอยละ
ดีมาก
28
7.1
ดี
152
38.5
พอใช
195
49.4
ควรปรับปรุง
20
5.0
395
100.00
รวม
จากตารางผูเชี่ยวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับดี
มาก จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.1 ระดับดี จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.5 ระดับพอใช
จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 49.4 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0
ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 3
ระดับการประเมิน
จํานวน
รอยละ
ดีมาก
20
5.1
ดี
156
39.5
พอใช
207
52.4
ควรปรับปรุง
12
3.0
395
100.00
รวม
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จากตารางผูเชี่ยวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับดี
มาก จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.1 ระดับดี จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.5 ระดับพอใช
จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 52.4 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0
ตารางที่ 4.5 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 4
ระดับการประเมิน
จํานวน
รอยละ
ดีมาก
8
2.0
ดี
40
10.1
พอใช
247
62.5
ควรปรับปรุง
100
25.4
395
100.00
รวม
จากตารางผูเชี่ยวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 4 อยูในระดับดี
มาก จํ า นวน 8 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 2.0 ระดับ ดี จํา นวน 40 คน คิด เป น ร อยละ 10.1 ระดั บ พอใช
จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 62.5 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.4
ตารางที่ 4.6 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 5
ระดับการประเมิน
จํานวน
รอยละ
ดีมาก
4
1.0
ดี
24
6.0
พอใช
319
80.8
ควรปรับปรุง
48
12.2
395
100.00
รวม
จากตารางผูเชี่ยวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 5 อยูในระดับดี
มาก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับดี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ระดับพอใช จํานวน
319 คน คิดเปนรอยละ 80.8 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.2
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ตารางที่ 4.7 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 6
ระดับการประเมิน
จํานวน
รอยละ
ดีมาก
8
2.0
ดี
84
21.3
พอใช
271
68.6
ควรปรับปรุง
32
8.1
395
100.00
รวม
จากตารางผูเชี่ยวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 6 อยูในระดับดี
มาก จํ า นวน 8 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 2.0 ระดับ ดี จํา นวน 84 คน คิด เป น ร อยละ 21.3 ระดั บ พอใช
จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 68.6 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1
ตารางที่ 4.8 จํานวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 7
ระดับการประเมิน
จํานวน
รอยละ
ดีมาก
4
1.0
ดี
36
9.1
พอใช
243
61.5
ควรปรับปรุง
112
28.4
395
100.00
รวม
จากตารางผูเชี่ยวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 7 อยูในระดับดี
มาก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับดี จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.1 ระดับพอใช จํานวน
243 คน คิดเปนรอยละ 61.5 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.4
การสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของ
วิทยาลัย จํานวน 400 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 395 ฉบับ ที่ประเมินความสอดคลอง
ระหวางผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักในแตละมาตรฐานกับผลประเมินของ สมศ.
แยกเปน 2 ประเด็น คือ สอดคลองและไมสอดคลองวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และคารอยละ ผล
การวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
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ตารางที่ 4.9 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 1
การประเมินความสอดคลอง
จํานวน
รอยละ
ไมสอดคลอง
60
15.2
สอดคลอง
335
84.8
395
100.00
รวม
จากตารางผู เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ความสอดคล อ งการดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย กั บ ผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.)
ในมาตรฐานที่ 1 วา ไมสอดคลอง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน
335 คน คิดเปนรอยละ 84.8
ตารางที่ 4.10 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 2
การประเมินความสอดคลอง
จํานวน
รอยละ
ไมสอดคลอง
52
13.2
สอดคลอง
343
86.8
395
100.00
รวม
จากตารางผู เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ความสอดคล อ งการดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย กั บ ผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.)ใน
มาตรฐานที่ 2 วา ไมสอดคลอง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน
343 คน คิดเปนรอยละ 86.8
ตารางที่ 4.11 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 3
การประเมินความสอดคลอง
จํานวน
รอยละ
ไมสอดคลอง
44
11.1
สอดคลอง
351
88.9
395
100.00
รวม
จากตารางผู เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ความสอดคล อ งการดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย กั บ ผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
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มาตรฐานที่ 3 วา ไมสอดคลอง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.1 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน
351 คน คิดเปนรอยละ 88.9
ตารางที่ 4.12 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 4
การประเมินความสอดคลอง
จํานวน
รอยละ
ไมสอดคลอง
76
19.2
สอดคลอง
319
80.8
395
100.00
รวม
จากตารางผู เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ความสอดคล อ งการดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย กั บ ผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานที่ 4 วา ไมสอดคลอง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน
319 คน คิดเปนรอยละ 80.8
ตารางที่ 4.13 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 5
การประเมินความสอดคลอง
จํานวน
รอยละ
ไมสอดคลอง
20
5.1
สอดคลอง
375
94.9
395
100.00
รวม
จากตารางผู เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ความสอดคล อ งการดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย กั บ ผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานที่ 5 วา ไมสอดคลอง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.1 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 375
คน คิดเปนรอยละ 94.9
ตารางที่ 4.14 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 6
การประเมินความสอดคลอง
จํานวน
รอยละ
ไมสอดคลอง
64
16.2
สอดคลอง
331
83.8
395
100.00
รวม
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จากตารางผู เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ความสอดคล อ งการดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย กั บ ผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานที่ 6 วา ไมสอดคลอง จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน
331 คน คิดเปนรอยละ 83.8
ตารางที่ 4.15 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 7
การประเมินความสอดคลอง
จํานวน
รอยละ
ไมสอดคลอง
76
19.2
สอดคลอง
319
80.8
395
100.00
รวม
จากตารางผู เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ความสอดคล อ งการดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย กั บ ผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานที่ 7 วา ไมสอดคลอง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน
319 คน คิดเปนรอยละ 80.8

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกรอบสองของวิ ท ยาลั ย แสงธรรมโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นั้น มีขอคนพบหลายประเด็นที่
แสดงถึงพัฒนาการ ความกาวหนาของวิทยาลัย อยางไรก็ดี ผลการประเมินที่อยูในเกณฑต่ํา วิทยาลัย
จะนํามาเปนขอมูลในการวางแผนเพื่อปรับปรุงใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด ขอมูลที่นําเสนอนี้
นํามาจากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 150 คนในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2552 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอในรูปความเรียง ดังนี้
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คําถาม นักศึกษาคิดวาการประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญอยางไรตอการบริหาร
จัดการวิทยาลัยและตัวนักศึกษาในฐานะผูเ รียนอยางไร
“การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญตอการบริหารจัดการวิทยาลัย”
- การประกั น คุ ณ ภาพเป น การยกระดั บ การพั ฒ นาความรู ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรมโดยอาศัยการจัดเก็บเอกสารตางๆ อยางเปนระบบ
- การประกันคุณภาพการศึกษาทําใหทราบขอดี ขอบกพรองของวิทยาลัย
- พัฒนาการทํางานใหเปนระบบมากขึ้น
- ทําใหผูบริหารมีวิสัยทัศนนําไปสูเปาหมายของการจัดการที่ดี
- กระตุ น บุ ค ลากรให มี ค วามเอาจริ ง เอาจั ง ในการทํ า งานเพื่ อ ยกระดั บ ให
นาเชื่อถือ
- สรางระบบการทํางานของวิทยาลัยใหมีความนาเชื่อถือ ไมลาชาและซ้ําซอน
- มีการพัฒนาสิ่งใหมๆ เพิ่มมากขึ้น เชน การทําวิจัย การเก็บขอมูลที่เปนระบบ
ทําใหงายตอการคนหา
- สรางความตอเนื่องในการพัฒนาใหเทาทันกับสภาพแวดลอมปจจุบัน
- ยกระดับของวิทยาลัยใหมีคุณภาพเทาเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วไป
- ชวยใหการทํางานในทุกดานมีมาตรฐาน เชน การบริหาร การเรียนการสอน

-

“การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญตอนักศึกษา”
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพสร า งนั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ให มี คุ ณ ภาพเป น ที่
ยอมรับของสังคม
นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเรียนในสถานบันที่มีการรับรองคุณภาพดาน
การศึกษา
กระตุนใหนกั ศึกษามีวินัยทัง้ ตอตนเองและสังคมสวนรวม
ระบบการประกันคุณภาพสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูทําใหเกิดการ
เรียนรูอยางไมมีที่สิ้นสุดและสามารถนําความรูไปบูรณาการในชีวิต
เปนสวนประกอบในการพัฒนาใหเปนคนที่มีความพรอมสมบูรณในการเปน
ผูอภิบาล
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คําถาม จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง นักศึกษาคิดวามีประโยชน
อยางไรตอการจัดการบริหารจัดการวิทยาลัย และมาตรฐานที่ควรพัฒนาในรอบนี้คือมาตรฐานใด
โดยมีขอเสนอแนะและแนวทางพัฒนาประกอบ
1. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
นักศึกษาเห็นวาการบริการวิชาการของวิทยาลัยควรมุงเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางให
สอดคลองกับวิสัยทัศนและอัตลักษณของวิทยาลัย นอกจากนี้ในเรื่องของการจัดการศึกษาควร
มุงเนนดานวิชาการใหเขมขน เชน การจัดงานวิชาการของวิทยาลัย จากปละครั้งเปนเดือนละครั้ง อีก
ทั้งสงเสริมการศึกษาในลักษณะที่เปดกวางโดยจัดใหอาจารยหรือนักศึกษาไปดูงานวิทยาลัยทั้งใน
และตางประเทศที่มีลักษณะการบริการวิชาการที่คลายกันเพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนามาตรฐานการ
บริการวิชาการใหมีคุณภาพตอไป
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
นอกจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ใหคะแนนมาตรฐานดานการบริหารวิชาการอยูในระดับพอใช
แลว ยังมีมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรคอีกดวย เกี่ยวกับขอเสนอแนะในเรื่องนี้ นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นไวอยางนาสนใจแยกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้
2.1 ประเด็นการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรค
- ควรสรางขั้นตอนการทํางานวิจัยที่ชัดเจน
- รวบรวมและสงเสริมการทํางานที่เปนระบบ
- พัฒนาแหลงคนควาใหมีบรรยากาศที่เหมาะสม
- สรางสื่อใหมๆ
- ใชเทคโนโลยีเพื่อเผยแพรงานวิจัยทั้งของนักศึกษาและอาจารย
2.2 ประเด็นดานการพัฒนาบุคลากร
- ควรใหมีที่ปรึกษาดานงานวิจัย
- ใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะในดานงานวิจัยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย
- อํานวยความสะดวกในการปรึกษาขอมูลการทําวิจัย
- เพิ่มจํานวนงานวิจัย
- มีบุคลากรประจําดานงานวิจัยเพื่อใหความรูแกนักศึกษา
- เนนใหนักศึกษาทํางานวิจัย
- จัดอบรมดานการทําวิจัยแกนักศึกษาและอาจารย
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2.3 ประเด็นดานการใชและการเผยแพร
- เผยแพรงานวิจัยเดนๆ สูสาธารณชน
- สรางระบบจัดเก็บขอมูลใหมคี ุณภาพสืบคนได
- ใชสื่อทันสมัยเพื่อเผยแพรงานวิจยั
- สงงานวิจยั เขาแขงขัน
- รวมมือกับหนวยงานคาทอลิกเพื่อรวมผลิตงานวิจยั
- สรางงานวิจัยเฉพาะดานทีต่ รงกับอัตลักษณของศูนยวิจยั ฯ
- ใชงานวิจัยสรางตําแหนงทางวิชาการ
2.4 ประเด็นดานการใชและการเผยแพร
- เพิ่มทุนการทําวิจัยแตละปใหมากขึ้น
- พัฒนางานวิจยั
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การวิ จั ย ครั้ งนี้ เ ปน การดํ า เนิ น การเพื่อ ศึก ษาความคิด เห็ น ของชุ ม ชนที่มี ต อ การประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรุปผลการวิจัย ดังนี้

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
วิทยาลัยแสงธรรม
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกที่มีตอสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น ชุ ม ชนคาทอลิ ก ในประเทศไทย จํ า นวน 550 คน
สามารถแยกเป น 2 กลุ ม ตามลั ก ษณะความเกี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านของวิ ท ยาลั ย แสงธรรม
ประกอบดวย
1. บุคคลจากหนวยงานของวิทยาลัย คือ บัณฑิตที่จบหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูบริหาร
ผูบังคับบัญชา หัวหนางานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัย กําหนดขอบเขตเวลาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 400 คน
2. นักศึกษาที่กําลังศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน
ทั้งสิ้น 150 คน
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญเรื่องความคิดเห็นที่มี
ตอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) การดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม และแบบสอบถามสําหรับ
นักศึกษาเรื่องคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) การดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูใหขอมูลทั้งทางไปรษณียและ
ดวยตนเอง เวนระยะในการรับคืนประมาณ 1 เดือน จํานวนทั้งสิ้น 550 ฉบับ ไดรับกลับคืน 545
ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.09 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึงตรวจสอบความครบถวนของขอมูล
จนครบตามจํานวนที่กําหนด
การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หลังจากนั้นทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
การสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของ
วิทยาลัย จํานวน 400 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 395 ฉบับ ที่ประเมินการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยจากกรอบผลการประเมินคะแนนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) และขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย แบงผลการประเมินเปน
4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใชและควรปรับปรุง วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และคารอยละ ผลการ
วิเคราะหขอมูลมีดังนี้
1. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 1 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ระดับพอใช จํานวน 315
คน คิดเปนรอยละ 79.8 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.1
2. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.1 ระดับดี จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.5 ระดับพอใช จํานวน
195 คน คิดเปนรอยละ 49.4 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0
3. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.1 ระดับดี จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.5 ระดับพอใช จํานวน
207 คน คิดเปนรอยละ 52.4 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0
4. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 4 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.1 ระดับพอใช จํานวน
247 คน คิดเปนรอยละ 62.5 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.4
5. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 5 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับดี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ระดับพอใช จํานวน 319
คน คิดเปนรอยละ 80.8 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.2
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6. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 6 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.3 ระดับพอใช จํานวน
271 คน คิดเปนรอยละ 68.6 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1
7. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานที่ 7 อยูในระดับดีมาก
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับดี จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.1 ระดับพอใช จํานวน 243
คน คิดเปนรอยละ 61.5 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.4
การสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของ
วิทยาลัย จํานวน 400 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 395 ฉบับ ที่ประเมินความสอดคลอง
ระหว า งผลการประเมิ น คะแนนเฉลี่ ย แบบถ ว งน้ํ า หนั ก ในแต ล ะมาตรฐานกั บ ผลประเมิ น ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) แยกเปน 2
ประเด็น คือ สอดคลองและไมสอดคลองวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และคารอยละ ผลการ
วิเคราะหขอมูลมีดังนี้
1. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก รมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานที่ 1 วา ไมสอดคลอง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน
335 คน คิดเปนรอยละ 84.8
2. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก รมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานที่ 2 วา ไมสอดคลอง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน
343 คน คิดเปนรอยละ 86.8
3. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก รมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานที่ 3 วา ไมสอดคลอง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.1 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน
351 คน คิดเปนรอยละ 88.9
4. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก รมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานที่ 4 วา ไมสอดคลอง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน
319 คน คิดเปนรอยละ 80.8
5. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก รมหาชน) (สมศ.) ใน
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มาตรฐานที่ 5 วา ไมสอดคลอง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.1 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 375
คน คิดเปนรอยละ 94.9
6. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก รมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานที่ 6 วา ไมสอดคลอง จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน
331 คน คิดเปนรอยละ 83.8
7. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก รมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานที่ 7 วา ไมสอดคลอง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน
319 คน คิดเปนรอยละ 80.8

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่นําเสนอขางตน ที่ผูตอบแบบสํารวจไดตอบแบบประเมินการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยจากกรอบผลการประเมินคะแนนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) และขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย แบงผลการประเมินเปน
4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใชและควรปรับปรุง ดังรายละเอียดขางตน และมีผูตอบแบบสํารวจสวน
ใหญเห็นวาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรมเปนการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน) (สมศ.) ที่ไดตรวจประเมินวิทยาลัยแสงธรรมรอบที่สอง ในปการศึกษา 2550 เปนที่นา
สังเกตวาผูตอบแบบสํารวจไดติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ผูตอบแบบสํารวจที่มีประสบการณเกี่ยวของกับการทํางานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันการศึกษาในระดับตางๆ
อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยที่ผูตอบแบบสํารวจจะมีความคิดเห็นวาการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยแสงธรรมไมควรจํากัดกรอบการประเมินแตเพียงแนว
ทางการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)
(สมศ.) หรือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เทานั้น เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม
เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ที่มุงผลิตบัณฑิตสูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร จึง
จํ า เป น ตอ งนํา แนวทางและการเป ด โอกาสให เ ครื อ ขา ยของคริ สต ศ าสนจัก รมี ส ว นร ว มในการ
จัดระบบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรมควบคูไปดวย เพื่อสนองตาม
เจตนารมณ ข องสภาประมุ ข แห ง บาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก แห ง ประเทศไทยที่ จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย
แสงธรรม เพื่อรับใชคริสตศาสนจักรในบริบทสังคมไทย
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ นักศึกษาเห็นวาการบริการวิชาการของวิทยาลัยควร
มุงเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและอัตลักษณของวิทยาลัย นอกจากนี้
ในเรื่องของการจัดการศึกษาควรมุงเนนดานวิชาการใหเขมขน เชน การจัดงานวิชาการของวิทยาลัย
จากปละครั้งเปนเดือนละครั้ง อีกทั้งสงเสริมการศึกษาในลักษณะที่เปดกวางโดยจัดใหอาจารยหรือ
นักศึกษาไปดูงานวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศที่มีลักษณะการบริการวิชาการที่คลายกันเพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาพัฒนามาตรฐานการบริการวิชาการใหมีคุณภาพตอไป
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค นอกจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองโดยสํา นั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษา (สมศ.) ที่ใ หค ะแนน
มาตรฐานด า นการบริ ห ารวิ ช าการอยู ใ นระดั บ พอใช แ ล ว ยั ง มี ม าตรฐานด า นการวิ จั ย และงาน
สรางสรรคอีกดวย เกี่ยวกับขอเสนอแนะในเรื่องนี้ นักศึกษาแสดงความคิดเห็นไวอยางนาสนใจแยก
เปนประเด็นตางๆ ดังนี้
1.1 ประเด็นการดําเนินงานวิจยั และงานสรางสรรค
- ควรสรางขั้นตอนการทํางานวิจัยที่ชดั เจน
- รวบรวมและสงเสริมการทํางานที่เปนระบบ
- พัฒนาแหลงคนควาใหมีบรรยากาศที่เหมาะสม
- สรางสื่อใหมๆ
- ใชเทคโนโลยีเพื่อเผยแพรงานวิจยั ทั้งของนักศึกษาและอาจารย
2.2 ประเด็นดานการพัฒนาบุคลากร
- ควรใหมีที่ปรึกษาดานงานวิจัย
- ใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะในดานงานวิจัยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการทําวิจยั
- อํานวยความสะดวกในการปรึกษาขอมูลการทําวิจัย
- เพิ่มจํานวนงานวิจยั
- มีบุคลากรประจําดานงานวิจยั เพื่อใหความรูแกนักศึกษา
- เนนใหนกั ศึกษาทํางานวิจัย
- จัดอบรมดานการทําวิจยั แกนักศึกษาและอาจารย
ประเด็นดานการใชและการเผยแพร
- เผยแพรงานวิจัยเดนๆ สูสาธารณชน
- สรางระบบจัดเก็บขอมูลใหมคี ุณภาพสืบคนได
- ใชสื่อทันสมัยเพื่อเผยแพรงานวิจยั
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- สงงานวิจยั เขาแขงขัน
- รวมมือกับหนวยงานคาทอลิกเพื่อรวมผลิตงานวิจยั
- สรางงานวิจัยเฉพาะดานทีต่ รงกับอัตลักษณของศูนยวิจยั ฯ
- ใชงานวิจัยสรางตําแหนงทางวิชาการ
ประเด็นดานการใชและการเผยแพร
- เพิ่มทุนการทําวิจัยแตละปใหมากขึ้น
- พัฒนางานวิจยั
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรเพิ่มประเด็นการศึกษาในเรื่องของการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาใหมีเจาะจง
มากขึ้น เชน การศึกษาเฉพาะเรื่องของการพัฒนาบัณฑิต ฯลฯ
2. ควรศึ ก ษาโดยวิ เ คราะห ข อมู ลของแต ละกลุ มผูใ หข อมู ล เพื่ อ แยกแยะใหเ ห็น ความ
แตกตางของน้ําหนักคะแนนในแตละกลุม
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ศ. กีรติ บุญเจือ. (4 เม.ย. 2551) หองประชุม 1 สํานักอธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม
ศ. ปรีชา ชางขวัญยืน. (4 ก.พ. 2551) ที่หองประชุมคณาจารย วิทยาลัยแสงธรรม
ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล (28 ก.พ. 2551) หองประชุมคณาจารย วิทยาลัยแสงธรรม และ (8
มี.ค. 2551) หองทํางานคณบดีคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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1. หัวหนาโครงการ
ชื่อ – สกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail: franciswut@hotmail.com
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การทํางานปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
- อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ตําแหนงหนาที่อื่นๆ
- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
- อาจารยพิเศษ พระคริสตธรรมลูเทอรัน กรุงเทพฯ
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
- ปรัชญาศาสนา (พ.ศ. 2549)
- ปรัชญาเบื้องตน (พ.ศ. 2550)
หนังสือ
- มนุษยภาพลักษณของพระเจา (พ.ศ. 2550)
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งานวิจัย
- การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การรั ก ษาความซื่ อ สั ต ย แ ห ง คํ า มั่ น
สัญญาของคูสมรส ในสังฆมณฑลราชบุรี (หัวหนาโครงการ, พ.ศ.
2550-2551)
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2551 2552)
2. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

นายภักดี กฤดิการันย
ที่ปรึกษาผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
อังกฤษ-เคมี
กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา(ประสานมิตร)
ปริญญาโท
Counseling
MS. U. of La Verne, CA. USA

3. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
ผูชวยหัวหนาแผนกหลักสูตรและประกันคุณภาพ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail: sak_2497@yahoo.co.th
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

95

ประสบการณการทํางาน
ทํางานดานโรงเรียน

ดานอื่นๆ
การทํางานปจจุบัน
4. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
5. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

อาจารยสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
(พ.ศ. 2520 - 2546)
โรงเรียนราชดําริ , โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย , โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ศูนยนวัตกรรมทางการศึกษา หอประชุมกรมสามัญ
พญาไท กทม. ( พ.ศ.2537 – 2539)
อาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม
สอนวิชา หลักสถิติและการวิจัยเบื้องตน

นางสาวทิพยา แสงไชย
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร ดานวางแผนพัฒนาและการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นางสาวลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร
รองผูอํานวยการสํานักงานงานบริหาร ดานสงเสริมและพัฒนาเครือขาย/
เลขานุการอธิการบดี
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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6. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
7. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
8. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

นางสาวจิตรา กิจเจริญ
หัวหนาแผนกพัฒนาคุณภาพ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยครูนครปฐม
นางสาวปนัดดา ชัยพระคุณ
รองผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการการศึกษา
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
นางสาวลลิตา กิจประมวล
หัวหนาแผนกสารสนเทศ
ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail : lalita@saengtham.ac.th
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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9. ผูรวมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
การศึกษา

นางสาวทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน นักวิจัยศูนยวิจยั คนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สัญญาของคูสมรส ใน สังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย) (พ.ศ.
2550 – 2551)
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย)
(พ.ศ. 2551)
- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวม
วิจัย, พ.ศ. 2551)
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ภาคผนวก ก
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ

คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552
1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ
2. บาทหลวงชีวนิ
สุวดินทรกูร
3. อาจารยสุมาลี
จันทรชลอ
4. บาทหลวงวุฒชิ ัย
อองนาวา
5. บาทหลวงวิรัช
นารินรักษ
6. บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
7. บาทหลวงเชษฐา
ไชยเดช
8. บาทหลวงดร.ลือชัย
ธาตุวิสัย
9. บาทหลวงเจริญ
วองประชานุกลู
10. บาทหลวงบุญเลิศ
สรางกุศลในพสุธา
ถวิลรัตน
11. อาจารยพีรพัฒน
12. อาจารยทิพอนงค
รัชนีลัดดาจิต
13. อาจารยลัดดาวรรณ
ประสูตรแสงจันทร
14. อาจารยสุจิตตรา
จันทรลอย
15. อาจารยพิเชษฐ
รุงลาวัลย
16. น.ส. อิสรีย
กิจสวัสดิ์
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ความคิดเห็นที่มีตอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและผล
คะแนนที่ไดจากการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม
2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม
3. ผูตอบแบบสอบถามนี้ ไดแก พระสังฆราช อุปสังฆราช อธิการเจาคณะ อธิการบาน
อบรม (บานเณรเล็ก/ บานเณรกลาง / บานนักบวช) กรรมการสภาวิทยาลัย นักศึกษาและผูเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม
4. แบบสอบถามนี้อาจยาวไปซักหนอย หากแตการแสดงความคิดเห็นของทานจะเปน
ขอมูลสําคัญในการวางแผนอบรมนักศึกษา และโปรดกรุณาตอบใหครบทุกขอทุกตอน
5. ขอความกรุณาสงแบบสอบถามที่ตอบเรียบรอยแลวมายังศูนยวิจัยคนควาศาสนาและ
วัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ทางไปรษณีย (ตามซองที่แนบมาพรอมนี้) ภายในวันที่ 30 เมษายน
2552
6. ขอขอบพระคุณทีใ่ หความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
โปรดกาเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมคําตอบในชองหนาขอความที่ตรงกับ
ความเปนจริงของทาน
1. ตําแหนง
( ) 1. สังฆราช / อุปสังฆราช
( ) 2. อธิการเจาคณะ
( ) 3. อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/ บานเณรกลาง / บานนักบวช)
( ) 4. กรรมการสภาวิทยาลัย
( ) 5. ผูใหการอบรม
( ) 6. ศิษยเกาวิทยาลัยแสงธรรม
( ) 7. องคกรคาทอลิก
( ) 8. นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
( ) 9. อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................
ตอนที่ 2 การดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม
ผลการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกของสํานั ก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิน คุ ณ ภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) หรือที่เรียกในชื่อยอวา สมศ. ใหคะแนนการดําเนินงานของวิทยาลัย
แสงธรรมตามมาตรฐานที่ตั้งไว ผลการประเมินคุณภาพในแตละมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อตัวบงชี้
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ
คาเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก 4 มาตรฐานแรก
คาเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก 7 มาตรฐาน
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น้ําหนัก
35
20
30
15
20
20
20
100
160

คะแนนที่ได
4.60
3.40
3.50
5.00
4.36
3.66
5.00
4.13
4.22

แปลผล
ดีมาก
พอใช
พอใช
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

2.1 การดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ขอมูลการดําเนินงาน วิทยาลัยมีระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําเปน
1 : 25 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย มีการสนับสนุนให
อาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานนี้ใน
ระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช
( ) ควรปรับปรุง
โดยผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 4.60 ซึ่งอยูใน
ระดับดีมาก ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ที่วิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม?
( ) สอดคลอง
( ) ไมสอดคลอง
2.2 การดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ขอมูลการดําเนินงาน วิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค โดยจัดทําระบบบริหารงาน จัดทําระบบฐานขอมูล จัดสรรการเงินและพัฒนาบุคลากร
บุคคลดานงานวิจัย มีระบบบริหารจัดการความรูโดยสนับสนุนการเผยแพรผลงาน รวบรวม คัดสรร
วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ค วามรู จ ากงานวิ จั ย ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได สร า งเครื อ ข า ยเผยแพร ง านวิ จั ย ไปยั ง
ผูเกี่ยวของ ไดรับเงินสนับสนุนการทําวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งไดรับการ
ตีพิมพจดสิทธิบัตรงานวิจัยและงานสรางสรรค
ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานนี้ใน
ระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช
( ) ควรปรับปรุง
โดยผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 3.40 ซึ่งอยูใน
ระดับพอใช ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ที่วิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม?
( ) สอดคลอง
( ) ไมสอดคลอง
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2.3 การดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
ขอมูลการดําเนินงาน วิทยาลัยมีระบบในการบริการวิชาการแกสังคม มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนมีการสํารวจความพึงพอใจ
ในการบริการวิชาการ 4 ดานคือ ดานกระบวนการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกและคุณภาพการใหบริการ มีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติ
ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานนี้ใน
ระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช
( ) ควรปรับปรุง
โดยผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 3.50 ซึ่งอยูใน
ระดับพอใช ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ที่วิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม?
( ) สอดคลอง
( ) ไมสอดคลอง
2.4 การดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอมูลการดําเนินงาน วิทยาลัยมีการกําหนดนโนบายที่ชัดเจน ปฏิบัติได มีกิจกรรม/
โครงการที่เปนประโยชน มีการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ มีการ
เผยแผรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ มีเวทีแสดงผลงานและมีความรวมมือในการ
ใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ
ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานนี้ใน
ระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช
( ) ควรปรับปรุง
โดยผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 5.00 ซึ่งอยูใน
ระดับดีมาก ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ที่วิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม?
( ) สอดคลอง
( ) ไมสอดคลอง
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2.5 การดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ขอมูลการดําเนินงาน วิทยาลัยมีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาโดยการสํารวจความ
ตองการจําเปนของนักศึกษา จัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานกายภาพ จัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค โดยไดดําเนินการใน 5 ประเภทคือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและ
สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานนี้ใน
ระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช
( ) ควรปรับปรุง
โดยผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 4.36 ซึ่งอยูใน
ระดั บ ดี ทา นเห็น วา ผลประเมินของสมศ. ที่วิ ท ยาลั ย ไดรั บสอดคลอ งกั บ การประเมิ น ของท า น
หรือไม?
( ) สอดคลอง
( ) ไมสอดคลอง
2.6 การดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิ ท ยาลั ย มี ร ะบบกลไกการพั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ข อ มู ล การดํ า เนิ น งาน
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย มีการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานนี้ใน
ระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช
( ) ควรปรับปรุง
โดยผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 3.66 ซึ่งอยูใน
ระดั บ ดี ทา นเห็น วา ผลประเมินของสมศ. ที่วิ ท ยาลั ย ไดรั บสอดคลอ งกั บ การประเมิ น ของท า น
หรือไม?
( ) สอดคลอง
( ) ไมสอดคลอง
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2.7 การดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ
ขอมูลการดําเนินงาน วิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา มีการใหความรูและทักษะในการประกันคุณภาพแกนักศึกษา มีการ
ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันอยาง
ตอเนื่อง มีการปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของวิทยาลัย มีการนําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง มีนวัตกรรมดานการ
ประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น
ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานนี้ใน
ระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช
( ) ควรปรับปรุง
โดยผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 5.00 ซึ่งอยูใน
ระดับดีมาก ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ที่วิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม?
( ) สอดคลอง
( ) ไมสอดคลอง

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ใครขอขอบพระคุณทุกทาน
ที่ไดกรุณาสละเวลาใหขอมูลอันมีคาในครั้งนี้
ทั้งนี่ขอความกรุณาสงกลับมายังศูนยวิจัยฯ ตามซองที่แนบมาพรอมนี้
(โปรดสงแบบสอบถามกลับภายในวันที่ 30 เมษายน 2552)
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แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา
เรื่อง คุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและผล
คะแนนที่ไดจากการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม
2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม
3. ผูตอบแบบสอบถามนี้ ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
4. การแสดงความคิดเห็นของทานจะเปนขอมูลสําคัญในการวางแผนจัดการศึกษาสําหรับ
วิทยาลัย โปรดกรุณาตอบใหครบทุกขอทุกตอน
5. สงแบบสอบถามที่ตอบเรียบรอยแลวมายังศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2552
6. ขอขอบพระคุณทีใ่ หความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
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ตอนที่ 1 ขอมูลของผูต อบแบบสอบถาม
1. ชั้นป
โปรดระบุ.........................................................................
ตอนที่ 2 การดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม
2.1 นักศึกษาคิดวาการประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญอยางไรตอการบริหารจัดการ
วิทยาลัยและตัวนักศึกษาในฐานะผูเรียนอยางไร
2.2 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง นักศึกษาคิดวามีประโยชน
อยางไรตอการจัดการบริหารจัดการวิทยาลัย และมาตรฐานที่ควรพัฒนาในรอบนี้คอื มาตรฐานใด
โดยมีขอเสนอแนะและแนวทางพัฒนาประกอบ
2.3 ในฐานะเขาชมรมงานสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคิดวาการดําเนินงานชมรมที่สังกัด ใช
หลักการวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารงานหรือไม ยกตัวอยางประกอบ
2.4 นักศึกษานําหลักการวงจรคุณภาพไปจัดการเรียนรูของตนเองหรือไม อยางไร
ยกตัวอยางประกอบ

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ใครขอขอบพระคุณทุกทาน
ที่ไดกรุณาสละเวลาใหขอมูลอันมีคาในครั้งนี้
ทั้งนี่ขอความกรุณาสงกลับมายังศูนยวิจัยฯ ตามซองที่แนบมาพรอมนี้
(โปรดสงแบบสอบถามกลับภายในวันที่ 30 เมษายน 2552)
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