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บทคดัย่อ 

 
 

งานวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method Research)
ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ มีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 350 คน  
และใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
โดยสัมภาษณ์ประธานหลกัสูตร หรืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 มีจ านวน       
6 หลกัสูตร ท่ีมีระดบัผลคะแนนอยู่ในระดบัดีถึงดีมาก โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ เพื่อวิ เคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ค่าความถ่ี  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใชค้่า t – test ในการทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจยัพบวา่ จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งในการ
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 196 คน เป็นเพศชายจ านวน      
154 คน ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 36 ปี – 45 ปี มีระดบัการศึกษา ในระดบัปริญญาโท เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 289 คน เป็นประธานหลกัสูตร จ านวน 61 คน มีประสบการณ์ในการ
ท างานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษามาแลว้ 1 ปี – 5 ปี โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ผลการวิจยัพบว่ามี 1 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ปัจจยัความพร้อมดา้นซอฟต์แวร์ ประกอบดว้ย ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในหน่วยงานช่วยสนบัสนุน
งานประกนัคุณภาพการศึกษา ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นหน่วยงานมีระบบการประมวลผลท่ีรวดเร็ว ทนัต่อ
การใช้ในการประกนัคุณภาพการศึกษา ซอฟต์แวร์มีระบบการป้องกนัการโจมตีไวรัสซ่ึงจะส่งผล
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กระทบกบัขอ้มูลของการประกนัคุณภาพการศึกษา ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผล ไดแ้ก่ ปัจจยัความพร้อม
ดา้นฮาร์ดแวร์ ปัจจยัความพร้อมดา้นบุคลากร และปัจจยัความพร้อมดา้นกระบวนการ 
ค าส าคัญ : ความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ความส าเร็จในการด าเนินงาน การประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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ABSTRACT 
 
 

This research aims to study factors related in information technology success in 
internal educational quality assurance within the curriculum level at Chiang Mai Rajabhat 
University. This study is considered as mixed method research. Firstly, by using a quantitative 
methodology, the research tools used in the study were the questionnaires from the sample of 
350 participants. Secondly, the qualitative methodology in the study was the interviewing 
process. It involved with the interview with the Chairman of the curriculum and the lecturers.     
In the academic year of 2016, there were six curriculums which contained the total score at th e 
good and excellent levels. These were calculated by using the instant statistical program to find 
out the descriptive statistics analysis, frequency, percentage, and multiple regression analysis, 
including the t-test to test the hypothesis of the study. The results of the study showed that the 
sample, 350 respondents were 196 females, 154 males, and most of them were 36 years old - 45 
years old with the Master degree educational level.  289 were the lecturers and 61 were the 
Chairman of the curriculum. They experienced in working for the educational quality assurance 
for one to five years. Factors that affect the success of internal quality assurance in education in 
terms of course level related to 1 factor, namely, software readiness factor. It consisted of 
software used in the organization to support quality assurance in education. The software used in 
the agency has a fast speed and accuracy to use in quality assurance education. The software has 
a virus protection system which will impact on the data of quality assurance education. For the 
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factors that did not affect the study were hardware availability factor, personnel readiness factor, 
and process readiness factor. 
Keyword :  Information Technology Readiness, Success in Process, Internal Quality Assurance 
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บทที ่1  
 

 บทน ำ  

 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
สถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนั ตอ้งทบทวนและมีความเขม้งวดดา้นวิชาชีพในการผลิต

บณัฑิตมากยิ่งข้ึน เพื่อให้บณัฑิตมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ สามารถออกสู่
สังคมอย่างเต็มความภาคภูมิ และเป็นท่ียอมรับของสังคม ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญั บณัฑิตท่ีมีคุณภาพ          
เป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จของการพฒันาประเทศ และการศึกษาก็เป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาคน 
ให้มีคุณภาพ การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง การด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษา เป็นการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ และเป็นการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจ    
ของสถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความ
มัน่ใจให้กบัสังคมวา่ การด าเนินงานของสถาบนัการศึกษามีประสิทธิภาพ และสามารถผลิตบณัฑิต
ท่ีมีคุณภาพ หรือมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีระบบการบริหารการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัท่ีจะส่งเสริม และผลกัดนั ให้กระบวนการท างานในทุกระดบั     
และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินไปอยา่งสอดคลอ้งกนัอยา่งเป็นระบบ มุ่งไปในทิศทางท่ีไดร่้วมกนั
ก าหนดไวเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ก่อนปี พศ. 2541 สถาบนัการศึกษายงัไม่มีการตื่นตวัในกระแสของการประกนั
คุณภาพการศึกษา เน่ืองจากยงัไม่มีระบบการประกนัคุณภาพที่ชดัเจน ต่อมาพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พศ. 2553 
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ไดก้ าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั โดยให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายใน เป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยให้มีการจดัท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประก ันคุณภาพ
ภายนอก ท าให้วงการศึกษาไทยให้ความส าคัญในเร่ืองของการประกันคุณภาพการศึกษา
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มากยิ่งข้ึนสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ และเร่ิมมีกระแสการปฏิรูป
การศึกษา 

มหาว ิท ย าล ยั ร าชภ ฏั เช ีย ง ใหม ่ เ ป็นสถาบนัอ ุดมศ ึกษา ที ่ม ีก ารด า เน ินง าน                     
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี พศ. 2544 โดยมี “หน่วยประกนัคุณภาพการศึกษา”      
ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น "ส านกังานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา" ท าหนา้ท่ีด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั ภายใตก้ารก ากบัดูแลของผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการมอบหมาย
จากอธิการบดี และมีหัวหน้าส านกังานปฏิบติัหน้าท่ีตามนโยบายให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  (ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา, 2554 : 
http://www.qa.cmru.ac.th/web/index.php?name=content&task=history)  แต ่ทั้ง นี้  มหาว ิท ย าล ยั    
ราชภฏั เชียงใหม ่ ย งัไม ่ม ีการส ารวจปัจจยั ที ่จะส่งผลต ่อความส า เร็จในการด า เนินงาน                   
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร จากกลุ่มบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายให้
รับผิดชอบด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ซ่ึงความส าเร็จของงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาข้ึนอยู ่กบัปัจจยัหลายดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านบริบทของสถานศึกษา       
ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของบุคลากร ปัจจยัดา้นระบบฐานขอ้มูล และปัจจยัดา้นการ
ส่ือสารภายในองค์กร (มัฮดี  แวดราแม และคณะ, 2556) ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร                      
ดา้นวฒันธรรมคุณภาพของหน่วยงาน และดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (พฒัน์พล  แกว้ยม, 2557) 
ดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้ม ดา้นลกัษณะขององคก์าร ดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติั และ
ดา้นลกัษณะบุคลากร (จินตนา  สระทองขาว, 2554) ดา้นทศันคติต่อการประกนัคุณภาพ  ดา้นความ
พร้อมดา้นทรัพยากร ดา้นวฒันธรรมคุณภาพ และดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (สุรวี  ศุนาลยั, 2553) 
เป็นตน้  

อย ่างไรก ็ตาม ในปัจจ ุบนัการด า เนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา                   
ม ีการลงทุนพฒันาและน า เทคโนโลย ีสารสนเทศ (ไอที)  เข า้มา ช่วยในการด า เนินงาน                    
อย่างแพร่หลายโดยมิไดเ้ป็นการลงทุนเฉพาะการพฒันาระบบ แต่รวมถึงการลงทุนในฮาร์ดแวร์       
การลงทุนในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ซ่ึงยงัไม่สามารถทราบแน่ชดัว่า การลงทุน     
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้น จะส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาหรือไม่อย่างไร 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เพื่อให้ไดแ้นวทางการพฒันาคุณภาพการด าเนินงานดา้นการประกนั
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คุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงการพฒันาการบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่ 

2. เพื่อศึกษาถึงระดบัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในระดบัหลกัสูตร ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 

1. ไดท้ราบถึงปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ             
ในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่

2. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีดี                    
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

3. เพื่อสามารถให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา                  
แก่ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

4. เพื่อพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภฏั               
เชียงใหม ่

5. สามารถน าไปปรับใช้เพื่อให้สอดคล้อง และบรรลุวตัถุประสงค์กับบริบทของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาคะแนน ผลส าเร็จของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2558 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2. ขอบเขตดา้นประชากร การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตวัอย่าง คือ อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร หรืออาจารย์ผู ้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร           
(ปริญญาตรี) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 70 หลกัสูตร (ส านกังานมาตรฐานและ
ประกนัคุณภาพการศึกษา, 2559 : 8) 



4 

 

3. ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเฉพาะ หลกัสูตร (ระดบัปริญญาตรี) ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่เท่านั้น 

4. การวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 –            
เดือนสิงหาคม 2560 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ  

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น (พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ, 2542) 

2. ความส า เ ร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การด า เ นินงาน                        
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหมี้ผลคะแนนอยูใ่นระดบัดีถึงระดบัดีมาก 
 
สมมุติฐำนกำรวจัิย 

H1 : ปัจจัยความพร้อมด้านฮา ร์ดแวร์  ส่งผลต่อความส าเร็จในการด า เ นินงาน                     
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 

H2 : ปัจจัยความพร้อมด้านซอฟต์แวร์  ส่งผลต่อความส าเร็จในการด า เนินงาน                  
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 

H3 : ปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากร ส่งผลต่อความส าเร็จในการด า เ นินงาน                      
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร  

H4 : ปัจจัยความพร้อมด้านกระบวนการ  ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน             
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 
 
กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยต้องการศึกษาความคิดเห็นของบุคลกรท่ีด าเนินงานเก่ียวกับ                 
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกบัปัจจยัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
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ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลกัสูตร 
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จ 
ในการด าเนินงานด้านการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ 
2. ความพร้อมดา้นซอฟตแ์วร์ 
3. ความพร้อมดา้นบุคลากร 
4. ความพร้อมดา้นกระบวนการ  

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)      ตัวแปรตำม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
0 
 
 

 
 

ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

จากภาพท่ี 1.1 ผูว้ิจยัได้ศึกษาตวัแปรอิสระ ประกอบไปด้วยปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ได้แก่            
ปัจจัยความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์  (Hardware) ปัจจัยความพร้อมด้านซอฟต์แวร์  (Software)             
ปัจจยัความพร้อมดา้นบุคลากร (People ware) และปัจจยัความพร้อมดา้นกระบวนการ ตวัแปรตาม 
คือ ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยวดัไดจ้ากค าถามจ านวน 3 ขอ้ ประกอบไปดว้ย (1) ผลคะแนนของ
การประเมิน (2) ระดับความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (3) ระดับความพึงพอใจในระบบ            
การด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยั 

 
 
 



 

 

บทที ่2 
 

เอกสาร และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษา เร่ือง “ปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ      

ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยผูว้ิจ ัยได้ศึกษางานวิจัย ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ี        
เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้งานวจิยั โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 
แนวคิดการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
2. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
3. แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. ความเช่ือมโยงระหวา่งมาตรฐานการศึกษากบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
5. ความเช่ือมโยงระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
6. พฒันาการของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
7. การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 

แนวคิดทฤษฎีการประกนัคุณภาพการศึกษา 
แนวคิดทฤษฎีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
แนวคิดทฤษฎีการบริหาร 
แนวคิดทฤษฎีความส าเร็จในการท างาน 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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การประกนัคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2542 : 1) 
 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พศ. 2542 

 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม พศ. 2542  

เป็นปีท่ี 54 ในรัชกาลปัจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าได้
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม
ของรัฐสภาดงัต่อไปน้ี 

มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542” 
มาตรา 2  พระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศให้ราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งอ่ืนในส่วนท่ีได้

บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ีให้ใช้
พระราชบญัญติัน้ีแทน 

มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี 
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ

สังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลง
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้
และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา่ การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา 



8 

 

“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อให้สามารถพฒันาคุณภาพ
ชีวติไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

“สถานศึกษา” หมายความวา่ สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วิทยาลยั 
สถาบนั มหาวทิยาลยั หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชนท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี
หรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา 

“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา่ สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึง

ประสงค์และมาตรฐานท่ีต้องการให้ เ กิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลัก                       
ในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและการก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล                    
และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 

“การประกนัคุณภาพภายนอก” หมายความวา่ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดังกล่าวรับรอง                
เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพและใหมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

“ผูส้อน” หมายความวา่ ครูและคณาจารยใ์นสถานศึกษาระดบัต่าง ๆ 
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและ   

การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซ่ึงท าหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจยั      

ในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาของรัฐและเอกชน 
“ผู ้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหาร

สถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน 
“ผูบ้ริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารการศึกษา

นอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป 
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา รวมทั้ง

ผูส้นบัสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีให้บริการ หรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการ
เรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ  
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“กระทรวง” หมายความวา่ กระทรวงศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รักษาการ       

ตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการ              
ตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใช้
บงัคบัได ้

ฯลฯ 
 

หมวด 6 
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

มาตรา 47 ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพ
ภายนอก 

ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษา ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยให้มีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้
สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

มาตรา 49 ให้มีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนท าหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผล      
การจดัการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและ
หลกัการ และแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกหา้ปี
นบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีมี
ข้อมูลเก่ียวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้ ง
ผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาใหข้อ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีพิจารณาเห็นวา่ เก่ียวขอ้ง
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กบัการปฏิบติัภารกิจของสถานศึกษาตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าวรับรอง ท่ีท าการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 

มาตรา 51 ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐาน       
ท่ีก าหนดให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดท าข้อเสนอแนะ              
การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด หากมิไดด้ าเนินการดงักล่าวให้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อด าเนินการให้มี
การปรับปรุงแกไ้ข 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา       
พศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553 : 1) 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542      
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พศ. 2545 และมาตรา  47         
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับาง
ประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  29 ประกอบกับมาตรา 43                                
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ              
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ใหย้กเลิก 
 (1) กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2546 
 (2) กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พศ. 2546 
ขอ้ 2  ในกฎกระทรวงน้ี  
“การประเมินคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาการ

ติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนดส าหรับการประกนัคุณภาพภายใน ซ่ึงกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือ
โดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา 

“การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา   
การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงกระท าโดย
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือผูป้ระเมินภายนอก 
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“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา” หมายความวา่ กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกา้วหน้าของการปฏิบติัตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา และจดัท ารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

“การพฒันาคุณภาพการศึกษา” หมายความวา่ กระบวนการพฒันาการศึกษาเขา้สู่คุณภาพ
ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจดัระบบและ
โครงสร้าง การวางแผน และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นวา่การพฒันา
คุณภาพการศึกษาจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของทุกคน 

“ส านกังาน” หมายความว่า ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) 

 
หมวด 1  
บททัว่ไป 

ข้อ 3  ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ตอ้งประกอบดว้ย 

(1) การประเมินคุณภาพภายใน 
(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(3) การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ขอ้ 4  ระบบการประกนัคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพฒันาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดบั ตอ้งประกอบดว้ย 

(1) การประเมินคุณภาพภายนอก 
(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ขอ้ 5  ให้สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี   
โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ทั้งน้ี ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วม          
ของชุมชน 

ขอ้ 6  ให้สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาและ
เปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน 

ขอ้ 7  สถานศึกษาตอ้งน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ
จดัท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ฯลฯ 
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หมวดท่ี 2 
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ส่วนท่ี 3  
การอุดมศึกษา 

ข้อ 30 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษา” ประกอบดว้ย 

(1)  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตาม (3) ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 
(2)  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ 
(3)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา จากผูมี้ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัด
การศึกษา การบริหารสถานศึกษา หรือการประเมินการจดัการศึกษา จ านวนไม่เกินเก้าคนเป็น
กรรมการซ่ึงในจ านวนน้ีจะตอ้งแต่งตั้งบุคคลท่ีไม่เป็นขา้ราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้คน 

ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้ งข้าราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ขอ้ 31 ใหน้ าความในขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 12 มาใชบ้งัคบักบัคุณสมบติัลกัษณะตอ้งหา้ม 
วาระการด ารงต าแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการแทน การแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม และการพน้จากต าแหน่ง
ของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามขอ้ 30 (3) โดยอนุโลม 

ขอ้ 32  คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษามีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(1)  วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบั      

การประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(2)  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา        
โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

(3)  แต่งตั้ งคณะท างานเพื่อด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษา 

(4) ปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มอบหมาย 
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ขอ้ 33 ให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน โดยยึด
หลกัเสรีภาพทางวชิาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

ขอ้ 34 หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาใหพ้ิจารณาจาก 
(1)  ระบบการประกัน คุณภาพภาย ในของคณะวิช าและสถาน ศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด 

(2) ผลการปฏิบติังานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามระบบ   
การประกนัคุณภายภายในท่ีก าหนดไว ้

(3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 

ข้อ 35 วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ใช้แนวปฏิบัติ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาข้ึนโดยมีหนา้ท่ีพฒันา 
บริหารและติดตามการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานภายนอก 
เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การจดัการศึกษาจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในเพื่อใช้ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้
กรอบนโยบายและหลกัการท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

(3) ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกนั
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

(4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวชิาต่าง ๆ 
(ข)  คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาคณาจารย ์
(ค)  ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 
(ง)  หอ้งสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน 
(จ)  อุปกรณ์การศึกษา 
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(ฉ)  สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 
(ช)  การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษา 
(ซ)  องคป์ระกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร 

ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพฒันาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ข้อ 36 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้ นอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เร่ือง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พศ. 2557  (ส า น ัก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558 : 3) 

อาศยัอ านาจตามความในข้อ 32 (1) ของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิ ธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พศ.  2553 คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี 5 / 2557 เม่ือวนัท่ี 9 เดือน กรกฎาคม พศ. 2557 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การประชุมคร้ังท่ี 9/2557 เม่ือวนัท่ี 4 เดือนกนัยายน 
2557 เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดบัอุดมศึกษา พศ. 2557 ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ประกาศน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัในการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ ความมีอิสระ                                 
ในการด าเนินการของสถานศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษา                
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับ   
การประเมินคุณภาพภายนอก 

ขอ้ 2. หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา 
 2.1 สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตอ้งจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนั ให้สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ 
และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พศ. 2553 

2.2 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยยดึหลกัเสรีภาพทางวชิาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา 



15 

 

ทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบับริบทและเจตนารมณ์ของ
สถานศึกษาแห่งนั้น และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑม์าตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

2.3 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
เลือกใช้อาจเป็นระบบท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาจดัท าข้ึน หรือเป็น
ระบบซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับสากบท่ีสามารถประกันคุณภาพได้ตั้ งแต่ระดับหลักสูตร คณะ          
และสถาบนั เช่น ระบบ AUN – QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบท่ีสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
พฒันาข้ึนเอง โดยความเห็นชอบของสภาสถาบนั และน าเสนอคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ทั้งน้ีไม่วา่ใชร้ะบบประกนัคุณภาพใด ๆ ตอ้งรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในต่อตน้สังกดัและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48   
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พศ. 2545 และ            
(ฉบบัท่ี 3) พศ. 2553 และขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พศ. 2553 

ขอ้ 3. แนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา 
3.1  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัหลกัสูตร       

ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยเร่ิมใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษาไดจ้ดัท าระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังรายละเอียดปรากฏตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557 

3.2  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท า ข้ึน เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมิน                    
เพื่อการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีประกาศไวใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พศ. 2552 ทั้งไดก้  าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)                
เป็นรายงานฉบบัเดียวกนัเพื่อลดความซ ้ าซอ้นของการจดัท ารายงานของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
และสามารถรายงานผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด า เนินการเผยแพร่หลักสูตรท่ีผ่าน                 
การประเมินตามระบบดงักล่าววา่ไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พศ. 2552 ในฐานขอ้มูลหลกัสูตร 
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3.3  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ และระดบัสถาบนัท่ี
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าข้ึน สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรและเช่ือมโยงกบัการประกนัคุณภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ 

3.4  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาบนัทึกผลการ
ด าเนินงาน และข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ตามระบบประกันคุณภาพท่ีคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาจดัท าข้ึนทั้งระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนั ทั้งน้ีเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่สถานศึกษา โดยเป็นระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกบัการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

3.5  ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจ าปี ท่ี เป็นรายงาน              
การประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) 
พศ. 2553 และขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พศ. 2553 

ก) กรณีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจดัท าข้ึน สถานศึกษาสามารถ         
ส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา      
(CHE QA Online) ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข) กรณีเลือกใช้ระบบประกนัคุณภาพอ่ืน เช่น ระบบ EdPEX หรือ TQA           
ในระดบัคณะ หรือสถาบนั หรือระบบ AUN – QA ในระดบัหลกัสูตร หรือระบบอ่ืนท่ีสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพฒันาข้ึน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษาแลว้ ให้จดัส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในในรูปของ PDF File ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ของส านักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา แต่ทั้ งน้ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องส่งข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)          
ตามระบบ CHE QA Online   
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3.6  ให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในผ่านระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัจากส้ินปีการศึกษา โดยพิจารณาจาก 

ก) สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีใช้ปฏิทินการศึกษาเดิม คือ ตั้งแต่เดือน
มิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป จะต้องจัดส่งรายงานประจ าปี  ไปย ังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเดือนกนัยายนของทุกปี 

ข) สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมีปฏิทินการศึกษาตามกลุ่มอาเซียน คือ 
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของปีถดัไป จะตอ้งจดัส่งรายงานประจ าปี ไปยงัส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

ข้อ 4 .  ส านักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี 
และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ 36  แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนั
คุณภาพการศึกษา พศ. 2553 

ขอ้ 5. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศน้ีได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือประกาศน้ี ให้เสนอคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาพิจารณา และ
ใหถื้อค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาเป็นท่ีสุด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  9  เดือน ธนัวาคม พศ. 2557 
 

กิตติชยั  วฒันานิกร 
 (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกิตติชยั  วฒันานิกร) 

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา 

 
แนวคิดการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2558 : 10) 
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ภารกิจหลกัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งปฏิบติัมี 4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมการด าเนินการ              
ตามภารกิจทั้ง 4 ประการดงักล่าว มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวปัจจุบนัมีปัจจยัภายในและภายนอกหลายประการท่ีท าให้การประกนัคุณภาพการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการ ปัจจยัดงักล่าวคือ  

1. คุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาและบณัฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มแตกต่างกนั
มากข้ึน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2. ความทา้ทายของโลกาภิวตัน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา
ขา้มพรมแดน และการเคล่ือนยา้ยนกัศึกษาและบณัฑิต การประกอบอาชีพของบณัฑิตในอนาคตอนั
เป็นผลจากการรวมตวัของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงทั้งสองประเด็นตอ้งการ การรับประกนั
ของคุณภาพการศึกษา 

3. สถาบนัอุดมศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความมัน่ใจแก่สังคมวา่สามารถพฒันา
องคค์วามรู้และผลิตบณัฑิต ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศให้มากข้ึนไม่วา่จะเป็นการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล การพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการ การพฒันาอาชีพ คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูร่ะดบัทอ้งถ่ินและชุมชน 

4. สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งให้ขอ้มูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งนกัศึกษาผูจ้า้งงานผูป้กครองรัฐบาลและประชาชนทัว่ไป 

5. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
(Participation) มีความโปร่งใส  (Transparency) และมีความ รับผิดชอบ  ซ่ึ งตรวจสอบได้  
(Accountability) ตามหลกัธรรมาภิบาล 

6. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พศ. 2545 
ก าหนดใหส้ถานศึกษาทุกแห่งจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในรวมถึงใหมี้ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหนา้ท่ีประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา 

7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอดุมศึกษา เม่ือวนัท่ี 7 
สิงหาคม พศ. 2549 เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและระดบัหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดบัอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

8. กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พศ. 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
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ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี                         
16 กรกฎาคม พศ. 2552 เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
และเพื่อการประกนัคุณภาพของบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวฒิุและสาขาวชิา 

9. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาเม่ือว ันท่ี  24 เมษายน พศ. 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้
สถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษาใหมี้มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

วตัถุประสงค์ของการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพฒันาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถ                

ในการแข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตาม          
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ 

2. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดบัหลกัสูตร คณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบนัอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบนันั้น ๆ
ก าหนดข้ึน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในองคป์ระกอบคุณภาพต่าง ๆ 
วา่เป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน 

3. เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษา                
ทราบสถานภาพของตนเองอนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย 
(Targets) และเป้าประสงค ์(Goals) ท่ีตั้งไวต้ามจุดเนน้ของตนเอง 

4. เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสะท้อนจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะ                
ในการพฒันาการด าเนินงานเพื่อน า ไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดบัอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
ยกระดบัขีดความสามารถของสถาบนั 

5. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้มั่นใจว่า
สถาบนัอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด 

6. เพื่อให้หน่วยงานตน้สังกดัของสถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้มูล
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

2.  กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พศ. 2545            

ที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (ส านักงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษา, 2557 : 12) 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พศ. 2545           
ไดก้  าหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนด
รายละเอียดไวใ้นหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย “ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุง
รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและ
ระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานตน้สังกดั โดยหน่วยงาน
ตน้สังกดัและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื้อว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองมีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบนั 
หน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

การประกนัคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อให้มีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย
หลกัการและแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั ซ่ึงประเมินโดย “ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือเรียกช่ือย่อวา่ “สมศ.” พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พศ. 2545 ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดรั้บ
การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 คร้ังในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดท้าย    
และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พศ. 2551 – พศ. 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่11 (พศ. 2555 – พศ. 2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พศ. 2551 - พศ. 2565) ไดก้ าหนดแนวทาง  
การพฒันาและแกปั้ญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซ ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพโดยใช้
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลกัในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มี
การสร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบนัอุดมศึกษาตามพนัธกิจของสถาบนัในแต่ละกลุ่มซ่ึงมี
พื้นท่ีบริการและจุดเนน้ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั รวมทั้งมีพนัธกิจและบทบาทในการพฒันาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพฒันาฐานราก สังคมเศรษฐกิจ 
รวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถ่ิน การขบัเคล่ือนภาคการผลิตในชนบท ท้องถ่ินและ
ระดบัประเทศ จนถึงการแข่งขนัในโลกาภิวตัน์ ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่าน้ี จะน าไปสู่การ
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เปล่ียนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศอยา่งมีนยัส าคญั อาทิ สามารถ
สร้างความเป็นเลิศไดต้ามพนัธกิจของตวัเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ   
ดีข้ึน ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พฒันาและการท างานของอาจารย ์สามารถปรับจ านวนของบณัฑิต
ในสาขาท่ีเป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยท่ีสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่ม เหล่าน้ี          
มีกลไกร่วมกนัในการประกนัคุณภาพ เพื่อให้นกัศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปล่ียนกนัได้
ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาว การประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ 
(Accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะ ให้ความเช่ือถือ เป็นฐานและเง่ือนไขในการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ และการสนบัสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยา้ยหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ในปี พศ. 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วทิยาลยัชุมชน หมายความถึง สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบัต ่ากวา่ปริญญา
ตรี จดัฝึกอบรมสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ิน เพื่อเตรียมก าลงัคนท่ีมีความรู้เขา้สู่ภาคการผลิต
จริงในชุมชน สถาบนัสนบัสนุนรองรับการเปล่ียนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร 
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนไดมี้โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต อนัจะน าไปสู่ความเขม้แข็ง
ของชุมชนและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิต
ระดบัปริญญาตรี เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาและ
การเปล่ียนแปลงในระดบัภูมิภาค สถาบนัมีบทบาทในการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัหน่วยงาน ธุรกิจ 
และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ สถาบนัอาจมีการจดัการเรียนการสอนในระดับ
บณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาโทดว้ยก็ได ้

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบนัอาจเนน้การท าวิทยานิพนธ์ หรือการวิจยัหรือ
เนน้การผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดบัสูง 
หรือเน้นทั้งสองดา้น รวมทั้งสถาบนัอาจมีบทบาทในการพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม
และบริการ สถาบนัในกลุ่มน้ีอาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ี 1 เป็นสถาบนัท่ีเนน้ระดบั
บณัฑิตศึกษา และลกัษณะท่ี 2 เป็นสถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลติบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
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ปริญญาเอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเ อกสถาบนั           
เน้นการผลิตบัณฑิตท่ีเป็นผูน้ าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคล่ือน
อุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่             
ทางวชิาการ 

ดงันั้น การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงตอ้งสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้  สอดรับ
กบัการแบ่งกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 4 กลุ่มดงักล่าว 

แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พศ. 2555 – พศ. 2559) ก าหนดให้
อุดมศึกษาไทยในช่วงปี พศ. 2555 – พศ. 2559 ตอ้งมีการพฒันาอย่างกา้วกระโดดเพื่อเป็นแหล่ง
ความรู้ท่ีตอบสนองการแกไ้ขปัญหาวกิฤติและช้ีน าการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของชาติและทอ้งถ่ินโดยเร่ง
สร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แข็งข้ึนภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอ้งส่งเสริมการ
พฒันาประเทศให้สามารถแข่งขนัไดใ้นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให้ความส าคญักบั
การพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนท่ีมีศกัยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานสามารถท างานเพื่อด ารงชีพตนเอง และเพื่อช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความ
รับผดิชอบและมีสุข ภาวะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพฒันาอาจารยใ์หเ้ป็นมืออาชีพ และผูเ้ช่ียวชาญ
มืออาชีพให้เป็นอาจารยพ์ฒันาวิชาชีพอาจารยใ์ห้เป็นท่ียอมรับของสังคม มีการจดัการเพื่อพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใชค้วามรู้เทคโนโลยีและนวตักรรมความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาเพื่อประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยืน
ของประเทศไทยทั้งน้ีโดยอาศยัการบริหารจดัการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบญัญติัอุดมศึกษา
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ปี พศ. 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และ
พฒันาก าลงัคนระดบัสูงท่ีมีคุณภาพเพื่อการพฒันาชาติอยา่งย ัง่ยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พศ. 2555 – พศ. 2559) บนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดบั
นานาชาติ” 

มาตรฐานการอุดมศึกษา    
ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม พศ. 2549 ประกอบดว้ย

มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ                         
การอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานย่อยทั้ ง 3 ด้านน้ี อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบด้วยมาตรฐานย่อย                   
3 มาตรฐานเช่นกนั คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและ
พลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจดัการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / 
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สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานยอ่ยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์
กบัมาตรฐานยอ่ยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานแม่บทแลว้ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จดัท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2551            
เพื่อน าไปสู่การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบนัท่ีมีปรัชญา วตัถุประสงค ์และพนัธกิจใน
การจดัตั้งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั 2 ดา้น 
คือ มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา และมาตรฐานดา้นการด าเนินการ   
ตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก 
วทิยาลยัชุมชน กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบนั
ท่ีเน้นการวิจยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอกนอกจากนั้น       
ยงัไดจ้ดัท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา                    
โดยก าหนดให้คุณภาพของบณัฑิตทุกระดบัคุณวุฒิและสาขาวิชาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 
หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวทิยาลยัเดิม) ในฐานะหน่วยงานตน้สังกดัท่ีท าหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลสถาบนัอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา    
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พศ. 2543 ไดมี้มติเห็นชอบกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย เ ดิม)  ซ่ึง ต่อมาได้จัดท า เ ป็นประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เ ร่ือง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับน้ีระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
ให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา
จากภายใน หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
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ส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนบัสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนั
คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาข้ึนในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบาย 
หลกัเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงาน      
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวชิา หรือสถาบนัอุดมศึกษา 

หลงัจากด าเนินการตามประกาศฉบบัปี พศ. 2545 ไประยะหน่ึง ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงไดจ้ดัท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคญั
เก่ียวกบัระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบบัน้ียงัคงไวต้าม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลยัฯ พศ. 2545 ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถื้อปฏิบติัมา
อย่างต่อเน่ือง ต่อมาในปี พศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พศ. 2553 แทนฉบบัเดิม โดยรวมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาท าหน้าท่ีหลกั 2 ประการคือ 1) วางระเบียบ
หรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา      
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาโดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองนอกจากน้ี ยงัมีการปรับเปล่ียนให้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพฒันาคุณภาพ และ
ก าหนดให้หน่วยงาน  ตน้สังกดัจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยา่งน้อยหน่ึงคร้ัง  
ในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัย             

ได้ตระหนัก ดี ถึงความส าคัญของการประกัน คุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศ
ทบวงมหาวทิยาลยัเร่ืองนโยบายและแนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษามา
ตั้งแต่ปี พศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาตาม
หลกัการส าคญั 3 ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการ
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ด าเนินการของสถาบนั (Institutional Autonomy) และความพร้อมของสถาบนัท่ีจะรับการตรวจสอบ
คุณภาพจากภายนอกตามหลกัการของความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้(Accountability)  

ต่อมาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พศ. 2545 
และ (ฉบบัท่ี 3) พศ. 2533 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
หนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนบัสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดบัปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้ งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนา้ท่ีร่วมกบัสถานศึกษาในการจดั
ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.  แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 : 17) 
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา          

พศ. 2553 ขอ้ 33 ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาพฒันาระบบประกนัคุณภาพ โดยยดึหลกัเสรีภาพทางวชิาการ
และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
ในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง และ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก สถาบนัจึงมีอิสระในการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัระดบัการพฒันาของสถาบนั โดยอาจเป็นระบบ
ประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบนั
พฒันาข้ึนเอง แต่ไม่วา่จะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะตอ้งมีกระบวนการท างานท่ีเร่ิมตน้จากการวาง
แผนการด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพฒันา ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารด าเนิน
ภารกิจของสถาบนับรรลุเป้าประสงคแ์ละมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนั ก็เป็นหลกัประกนั
แก่สาธารณชนใหม้ัน่ใจวา่สถาบนัอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพหลกัการ
ท่ีส าคญัในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ และตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัอุดมศึกษา 

หลกัการส าคญัในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
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1. ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความ
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พศ. 2553 

2. เป็นระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปัจจยัน าเขา้และกระบวนการ
ซ่ึงสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลพัธ์ของการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบดว้ย 
การประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยจะเร่ิมใชใ้นปีการศึกษา 2557 

3.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้ งแต่        
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปท่ีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 
เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะทอ้น
การจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

3.2 ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบนัพฒันาระบบประกนัคุณภาพ โดยยึด
หลกัเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตาม
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบนัตอ้งการให้คณะและสถาบนัพฒันาตาม
ศกัยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบนั ซ่ึงเป็นการประเมินความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

4. ให้อิสระกับสถาบนัอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

5. เช่ือมโยงกบัระบบคุณภาพอ่ืนท่ีก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเร่ือง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเช่ือมโยงกบัการประกนัคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. เพื่อไม่ให้เป็นการท างานซับซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของ
หน่วยงาน 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานท่ีเป็นกรอบส าคญัในการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน     

การอุดมศึกษา ในขณะเดียวกนัสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวทิยาลยัของรัฐ เป็นตน้ 
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ก าหนดตวับ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ตวับ่งช้ีเชิงปริมาณและตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพ ดงัน้ี ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์

มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้ งแต่ 1 ถึง 5              
การประเมินเชิงคุณภาพน้ีจะมีทั้งการนบัจ านวนขอ้และระบุวา่ผลการด าเนินงานไดก่ี้ขอ้ ไดค้ะแนน
เท่าใด กรณีท่ี ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได ้1 คะแนน ให้ถือว่าได ้0 คะแนน 
และการประเมิน โดยก าหนดการให้คะแนนตามท่ีไดค้ณะหรือสถาบนัด าเนินการ และกรรมการ
ประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้น ๆ ร่วมกนัก่อนท่ีจะบนัทึกคะแนน โดยมี
ระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 – 5  

2. ตวับ่งช้ีเชิงปริมาณอยูใ่นรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงาน      
ตามตวับ่งช้ี (ซ่ึงอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ์โดยท่ี  
แต่ละตวับ่งช้ีจะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีคิดเป็นคะแนนเตม็ 5 ไว ้

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนั เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็น
แนวทาง (Guideline) ในการจดัท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบนัตามความ
สมคัรใจภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาสถาบนัอุดมศึกษา โดยระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน              
จะครอบคลุม พนัธกิจหลกั 4 ประการของการอุดมศึกษาและพนัธกิจดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่            
(1) พนัธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พนัธกิจด้านการวิจัย (3) พนัธกิจด้านการบริการวิชาการ                           
(4) พนัธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และการบริหารจดัการ ส าหรับการประกัน
คุณภาพระดบัหลกัสูตรจะเน้นพนัธกิจในด้านการผลิตบณัฑิตเป็นส าคญั ส่วนพนัธกิจด้านอ่ืน ๆ        
จะเป็นการบูรณาการเขา้ไวด้ว้ยกนั หากเป็นตวับ่งช้ีในระดบัคณะและสถาบนัจะครอบคลุมพนัธกิจ
หลักของการอุดมศึกษารวมทั้ งการบริหารจัดการได้ทั้ งหมดซ่ึงสามารถช้ีวดัคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคต์ามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจเหล่านั้น
ไดท้ั้งหมด การพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
มากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงาน          
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนควร
เช่ือมโยงหรือเป็นเร่ืองเดียวกนักบัการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในเนน้ท่ีปัจจยัน าเขา้และกระบวนการซ่ึงภายใตต้วับ่งช้ีท่ีเป็นกระบวนการให้สามารถสะทอ้น
ผลลพัธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดงักล่าวดว้ย 
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กลไกการประกนัคุณภาพ 
ในดา้นของกลไกการประกนัคุณภาพ ผูท่ี้มีความส าคญัส่งผลให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จและน าไปสู่การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบันท่ีจะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจนและเขา้ใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน้ให้เกิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
หน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงของคณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ี คือ การจดัระบบประกนัคุณภาพ
พร้อมทั้ งก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมส าหรับคณะและสถาบนั       
ระบบประกนัคุณภาพท่ีใชต้อ้งสามารถเช่ือมโยงใหเ้กิดคุณภาพของการปฏิบติังานตั้งแต่ระดบับุคคล 
ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะวิชาไปจนถึงระดบัสถาบนั โดยอาจจ าเป็นตอ้งจดัท าคู่มือคุณภาพในแต่
ละระดบัเพื่อก ากับการด าเนินงาน แต่ท่ีส าคญัคณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ีต้องประสานงาน      
และผลกัดนัให้เกิดระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใช้งานร่วมกนัได ้  
ในทุกระดบั 

ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
การวดัและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการประกนัคุณภาพ      

การวดัและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ             
หากปราศจากฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริง ถูกตอ้งตรงกนัทุกระดบัตั้งแต่ระดบับุคคล
ระดบัหลกัสูตร คณะวิชา และสถาบนั ตลอดจนเป็นขอ้มูลท่ีสามารถเรียกใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้น 
ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกนั
คุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้ นตอนการด าเนินงานตั้ งแต่การวางแผน                             
การปฏิบติังาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพฒันา 

4. ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 : 20) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พศ. 2545                
ในหมวด 5 ท่ีว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการ          
การอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ           
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ           
โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงไดจ้ดัท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเ้ป็นกลไกระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระดบัหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพฒันาการอุดมศึกษาของ
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สถาบนัอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจดัท าข้ึนฉบบัน้ีไดใ้ช้มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติท่ีเปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพฒันา โดยมีสาระส าคญัท่ีครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาของไทยและ เป็นมาตรฐานท่ีค า นึง ถึ ง                              
ความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบนัสามารถน าไปใช้
ก าหนดพนัธกิจและมาตรฐานของการปฏิบติังานได ้

คณะกรรมการการอุดมศึกษายงัไดก้ าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา หลกัเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พฒันาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ งการพฒันาคุณภาพและยกระดับ
มาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้มีความทดัเทียมกนัและพฒันาสู่สากลซ่ึงท าให้
สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งยืดหยุน่ คล่องตวั และต่อเน่ืองในทุกระดบัการศึกษา 
ตลอดจนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

เพื่อให้การจดัการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ี
ก าหนดทั้งมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาและ
สัมพนัธ์กบัมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบประกนัคุณภาพท่ีพฒันาข้ึนตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พศ. 2553                       
ทั้งน้ี ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และการประกนัคุณภาพ
การศึกษาสามารถแสดงในภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1  ความเช่ือมโยงระหวา่งมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพ 
(ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 : 22) 

 
5. ความเช่ือมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา

ปกติท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพ มีการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพฒันาปรับปรุงคุณภาพอย่าง
สม ่าเสมอดว้ยเหตุน้ีระบบประกนัคุณภาพภายในจึงตอ้งดูแลทั้งปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิตหรือผลลพัธ์ (Output / Outcome) ซ่ึงต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ี

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณลกัษณะของคนไทยท่ี
พึงประสงคท์ั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 
แนวทางการจดัการศึกษา 

 
 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสร้างสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ / สงัคมแห่ง

ความรู้ 
 

มาตรฐาน       
การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน            
ดา้นคุณภาพบณัฑิต 

มาตรฐานดา้นการบริหาร
จดัการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดา้นการสร้างและ
พฒันาสังคมฐานความรู้ 
และสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

หลกัเกณฑก์ ากบั
มาตรฐานรวมถึง

มาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การประกนัคุณภาพภายใน ภายใตต้วับ่งช้ีตามพนัธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจดัการ 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีไดคุ้ณภาพ 
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เน้นการประเมินผลการจดัการศึกษา ดงันั้น ความเช่ือมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพภายในกบั
การประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นส่ิงจ าเป็น โดยไดเ้ช่ือมโยงใหเ้ห็นจากแผนภาพท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัการประเมิน 
 คุณภาพนอก 

(ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 : 23) 
 

จากภาพท่ี 2.2 จะเห็นวา่ เม่ือสถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน
แลว้จ าเป็นตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใชรู้ปแบบการจดัท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดในระบบฐานข้อมูล               
ด้านการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) ซ่ึงเป็นการบนัทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาผา่นทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐาน เอกสารอา้งอิง การประเมินตนเอง 
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อน าเสนอสภาสถาบนั หน่วยงานต้นสังกดั 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นขอ้มูลเช่ือมโยงระหวา่ง    
การประกนัคุณภาพภายในของสถาบนั การติดตามตรวจสอบของตน้สังกดั ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องจดัท ารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุ่มลึก สะท้อนภาพท่ีแท้จริงของสถาบัน             
ในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัหลกัสูตรการด าเนินการของคณะและสถาบนั เพื่อการผลิตบณัฑิต       
ท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชส้ังคม 

6.  พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2558 : 26) 

ขอ้มูลป้อนกลบั 

การปฏิบติังาน
ของสถาบนั 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบนั 

รายงานประจ าปี การตรวจเยีย่ม 
รายงานผล   
การประเมิน 

การติดตามผล 

ติดตามตรวจสอบ
โดยตน้สงักดัทุก 3 ปี 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ขอ้มูลป้อนกลบั 

การประกนัคุณภาพภายนอก 
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เป็นท่ีทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง          
อย่างต่อเน่ืองตามระดบัการพฒันาของสถาบนัการศึกษา ตามความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทกัษะในอนาคตท่ีตลาดงานตอ้งการ และพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ดังนั้ น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายใน                     
เขา้สู่รอบท่ีสาม (พศ. 2557 – พศ. 2561)  และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเขา้สู่รอบท่ีส่ี      
(พศ. 2558 – พศ. 2562) 

ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีพฒันาโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ิม
ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกท่ีให้สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการ
ประเมินผลการด าเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้สถาบนัอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมิน            
ท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ของแต่ละสถาบนั ในรอบแรกน้ีตวับ่งช้ีประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตวับ่งช้ีท่ี
เป็นปัจจยัน าเขา้ กระบวนการและผลผลิตหรือผลลพัธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา พศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สม
ศ. ภายใตห้ลกัการส าคญัคือไม่เป็นภาระซบัซ้อนในการปฏิบติังานของสถาบนัอุดมศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี
พัฒนาข้ึนสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน า เข้า 
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลพัธ์ อีกทั้งยงัมีความสมดุลระหวา่งมุมมอง การบริหารจดัการทั้ง   
4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้าน
บุคลากร การเรียนรู้และนวตักรรมในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้ งเกณฑ์ทัว่ไปท่ีใช้กบัทุก
สถาบนัและท่ีแยกใชเ้ฉพาะกบัสถาบนัท่ีมีจุดเนน้ต่างกนั ไดแ้ก่ สถานท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตและการ
วิจยั สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและพฒันาสังคม สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวเน่ืองจากในระยะแรกน้ี
สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งยงัไม่มีกระบวนการท างานท่ีเนน้วงจรคุณภาพอยา่งชดัเจน ตวับ่งช้ีส่วน
ใหญ่ จึงเป็นตวับ่งช้ีท่ีเนน้กระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พศ. 2553 ย ังคงยึดหลัก                
การเดียวกบัรอบแรกโดยน าแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พศ. 2550 – พศ. 2554)  
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พศ. 2553 มาตรฐาน
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สถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบติัราชการ  
ตามมิติดา้นต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลยั   
ของรัฐ มาเป็นกรอบในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน อยา่งไรก็ตาม การพฒันาตวับ่งช้ี
และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจยัน าเข้าและ
กระบวนการ ส าหรับการวดัผลผลิตหรือผลลพัธ์นั้นส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดน้ าตวั
บ่งช้ีท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช ้โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของตวับ่งช้ี
และเกณฑ์การประกนัคุณภาพภายในท่ีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของ
ระบบประกนัคุณภาพคือ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ์ ทั้งน้ี เกณฑ์ท่ีพฒันาข้ึนใน
รอบน้ียงัมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ  มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทัว่ไปท่ีใช้กบัทุก
กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข 
สถาบนัท่ีเน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบนัเฉพาะทางท่ีเน้นระดับบณัฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 
สถาบนัเฉพาะทางท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบนัท่ีเนน้การวิจยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิต
ระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอกตามนิยามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามก าหนดในกฎ     
ของกระทรวง ซ่ึงกฎของกระทรวงศึกษาธิการมี 2 ฉบบั (นิติธร  ปิลวาสน์ : การประกนัคุณภาพ
การศึกษา (Quality Assurance in Education), 2556 . http://taamkru.com/th/การประกันคุณภาพ
การศึกษา) ดงัน้ี 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2546 ขอ้ 2 วรรคสอง บญัญติัว่า ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เ ป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา  ซ่ึ ง เ ป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ประกอบดว้ย 

1. ระบบการบริหารจดัการและสารสนเทศ 
2. การพฒันามาตรฐานการศึกษา 
3. การจดัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5. การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
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8. การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา พศ. 2546 ขอ้ 6 (1) บญัญติัว่า ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยค านึงถึงองค์ประกอบของคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาดงัต่อไปน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินงาน 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พศ. 2557 – 2561)  (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 : 27) 

ในปี พศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของหน่วยยอ่ยของการอุดมศึกษาท่ีท า
หน้าท่ีผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ จึงไดก้ าหนดกรอบแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระท่ีเก่ียวข้องในกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พศ. 2551 – พศ. 2565) แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ฉบบัท่ี 11 (พศ. 2555 – พศ. 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พศ. 2552 ทั้งน้ี ได้ก าหนดให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดบั คือ ระดบั
หลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยมีองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พนัธกิจ 4 ดา้นของสถาบนัอุดมศึกษา และเพิ่มเติมดา้นอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น ส าหรับการพฒันาตวับ่งช้ีและ
เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนั ด าเนินการไปพร้อม
กนั หากเป็นตวับ่งช้ีท่ีเน้นกระบวนการจะตอ้งมีการประเมิน ผลลพัธ์ภายใตก้ารด าเนินการตามตวั
บ่งช้ีกระบวนการดงักล่าวดว้ย (Process Performance) ซ่ึงไดก้ าหนดหลกัการพฒันาไวด้งัน้ี 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่  

องคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน  
องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต  
องคป์ระกอบท่ี 3 นกัศึกษา  
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์ 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  
องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุม       

เร่ืองการส่งเสริม พฒันานกัศึกษา การวางระบบกระบวนการจดัการเรียนการสอน จ านวนอาจารย ์  
ต่อนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร) ผลงานทางวชิาการ ผลงานวจิยัของคณาจารย ์ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน หอ้งสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้ง
คุณภาพบณัฑิตซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพแ์ละ
เผยแพร่ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต  
องคป์ระกอบท่ี 2 การวจิยั  
องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ  
องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ  
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุม                     

การด าเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนของแต่ละหลกัสูตรท่ีคณะดูแล
รวมทั้ง กิจกรรมนกัศึกษา การบริการนกัศึกษา การใหบ้ริการทางวชิาการ การวจิยั การบริหารจดัการ
และการประกนัคุณภาพของคณะ 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบนั ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต  
องคป์ระกอบท่ี 2 การวจิยั  
องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ  
องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ  
ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั พิจารณาใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา 
ประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเ งิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐา น                        
ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต                 
ดา้นการวิจยั ดา้นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ทั้งน้ี 
ควรมุ่งเน้นการประกนัคุณภาพการด าเนินการของสถาบนัเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน
ของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในดา้นกายภาพและภารกิจของสถาบนัรวมถึงการประกนัคุณภาพ    
ในภาพรวม 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพื่อการควบคุม
คุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพฒันาคุณภาพ การจดัการศึกษาในระดบัหลกัสูตร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลท่ีช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีได้คุณภาพ               
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบนัอนัจะน าไปสู่การก าหนด
แนวทางและพฒันาคุณภาพตามเกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งต่อเน่ือง เพื่อจดัท ารายงานประจ าปี
ท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา 
ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้ง
การสร้างความมัน่ใจต่อสังคมในเร่ืองคุณภาพบณัฑิตโดยผูเ้รียนมีงานท า ผูเ้รียนมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตร     
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พศ. 2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่น้ี จะมุ่งเน้นท่ี           
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพฒันาคุณภาพ      
เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้ณัฑิตและส่งเสริมสนบัสนุน ก ากบัติดตาม การด าเนินงานของคณะ
และสถาบนั ให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทศัน์ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด โดยให้สะทอ้นผล
การจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบณัฑิตในแต่ละ
ปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบณัฑิต
โดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดบัสถาบนัในทุกปีการศึกษา มีความเช่ือมโยง
กับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมี       
การประเมินคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะทอ้นผลของการผลิตบณัฑิตใน
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แต่ละปีการศึกษา  เพื่ อส ร้างความเ ช่ือมั่นในคุณภาพของบัณฑิตท่ีส า เ ร็จการศึกษาจาก
สถาบนัอุดมศึกษา 

อน่ึง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ                  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกับการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา พศ. 2557     
โดยระบุให้สถาบนัอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน     
โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบับริบทของสถาบนัอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ทั้งน้ี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเลือกใช้       
ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบนัอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พศ. 2553 อาจเป็นระบบท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษาพฒันาข้ึน หรือเป็นระบบท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลท่ีสามารถประกนัคุณภาพ
ไดต้ั้งแต่ระดบัหลกัสูตร คณะและสถาบนั เช่น ระบบ AUN – QA หรือระบบ EdPEx หรือเป็นระบบ
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง ทั้ ง น้ี  โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอ
คณะกรรมการประกนัคุณภายในระดบัอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษา
ต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม      
(ฉบบัท่ี 2) พศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พศ. 2553 และขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ 
และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พศ. 2553 

7.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 
2558 : 1) 

เหตุผลความจ าเป็น   
ด้วย ปี  พศ .  2557  –  พศ.  2561 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

สถาบนัอุดมศึกษาไดพ้ฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยให้ความส าคญักบั
การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พศ. 2552 เน่ืองจากคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาและ
บณัฑิตภายในประเทศ มีแนวโนม้ท่ีแตกต่างกนัมากข้ึนส่งผลอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีพนัธกิจหลกัท่ีส าคญัใน การผลิตบณัฑิต จ าเป็นตอ้งสร้าง
ความมัน่ใจแก่สังคมว่าจะสามารถพฒันาองค์ความรู้และผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์    
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การพฒันาประเทศให้มากข้ึนไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล            
การพฒันาภาคการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ การพฒันาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ระดบัทอ้งถ่ินและชุมชน สังคมปัจจุบนัตอ้งการระบบอุดมศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย           
มีส่วนร่วม (Participation) มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได ้
(Accountability) ตามหลกัธรรมาภิบาล สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลสาธารณะ (Public 
Information) ท่ีเป็นประโยชน์กบัผูเ้ก่ียวข้องทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง 
รัฐบาลและประชาชนทัว่ไป ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการใช้เป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการติดตาม ควบคุมและประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาให้ได้มาตรฐาน      
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิท่ีก าหนด เพื่อให้บณัฑิตมีสมรรถนะทางคุณวฒิุ
ทางวิชาชีพและทางการปฏิบติังาน ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพื่อ     
ด ารงชีพตนเองและสามารถแข่งขนัไดใ้นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

การควบคุมและการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส าคญั 
คือ การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรว่ามีการจดัการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร       
ปีพศ. 2548 มีมาตรฐานคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พศ. 2552 และมี
ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรสอดคล้องกับผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีก าหนดไวห้รือไม่ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ได้ด าเนินการจดัการเรียน         
การสอนท่ีมีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติตั้งแต่     
ปีการศึกษา 2553 จึงเห็นเป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งก าหนดใหห้ลกัสูตรทุกหลกัสูตร ทุกระดบัท่ีเปิดสอน
ในมหาวทิยาลยัมีการประเมินรายละเอียดของหลกัสูตร เพื่อการควบคุมและการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพของหลกัสูตรอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีหลกัสูตร เปิดสอนตามหลกัเกณฑ์ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พศ. 2552 สอดคลอ้งกบั
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พศ. 2552 และคู่มือการประกนัคุณภาพภายใน ฉบบัปีการศึกษา 2557 และ
ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติั
ประกนัคุณภาพภายใน พศ. 2557 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรท่ี   

มหาวิทยาลยัเปิดสอนให้มีคุณภาพไดม้าตรฐานตามองค์ประกอบและตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรท่ีก าหนดในคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา     
ฉบบัปีการศึกษา 2557  
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2. เพื่อให้ภาควิชาทราบสถานภาพของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร                 
ท่ีรับผิดชอบอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets)           
และเป้าประสงค ์(Goals) ท่ีตั้งไวต้ามจุดเนน้ของตนเองและเป็นสากล  

3. เพื่อทราบจุดแข็ง  จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพฒันา       
การด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแขง็ และพฒันาจุดท่ีควรปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

4. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้มั่นใจว่า
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ี
ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

5. เพื่อให้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาใน
แนวทางท่ีเหมาะสม  

แนวทางการด าเนินการ 
1. มหาวิทยาลยัก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร เพื่อใช้เป็น

แนวปฏิบติัส าหรับทุกหลกัสูตรท่ีเปิดสอน โดยมหาวิทยาลยัให้ความส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพของ
ผลผลิตท่ีตอ้งไดม้าตรฐานในระดบัสากล สร้างความมัน่ใจแก่สังคมวา่ มหาวิทยาลยัสามารถพฒันา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจึงจัดให้มีระบบ               
การควบคุม ติดตามและประเมินคุณภาพการผลิตบณัฑิตตามหลกัเกณฑ์การประกนัคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ท าให้หลักสูตรได้รับการยอมรับ และข้ึนทะเบียนรับรองว่าเป็นหลักสูตรท่ีมี        
การจดัการเรียนการสอนได้มาตรฐานและคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

2. มหาวิทยาลยัจดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร เพื่อให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้ใช้เป็นแนวทางในการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ให้คณะกรรมก าร          
ทุกระดบัและผูเ้ก่ียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการตรวจสอบติดตามคุณภาพของการผลิตบณัฑิต อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการรับรองคุณภาพการศึกษาระดบัชาติและการไดข้อ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ี
สะทอ้นผลของการผลิตบณัฑิตในแต่ละปีการศึกษา สร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพของบณัฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยั พร้อมจดัท าแบบฟอร์มท่ีใช้ในรายงานการประเมินเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกนั เพื่อสะดวกต่อการจดัท ารายงาน และสามารถน าผลการประเมินเพื่อการข้ึนทะเบียน
รับรองหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) อย่างครบถ้วนและ
ถูกตอ้ง 
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3. มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร เพื่อท า
หน้าท่ีตรวจประเมินหลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร พร้อมให้
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง/พฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในทุกปีการศึกษา สรุปผล        
การประเมินเสนอต่อคณะเพื่อพิจารณาผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลกัสูตร  

4. คณะสรุปผลการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรท่ีเปิดสอนเสนอสภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลยัพิจารณาผลการประเมินหลกัสูตรและรับรองคุณภาพหลกัสูตรในทุกปีการศึกษา 
และเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือหลกัสูตรพร้อมท่ีจะรับการตรวจประเมิน
รับรองข้ึนทะเบียนหลกัสูตรและบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูล TQR เพื่อการเผยแพร่เป็นหลกัสูตรท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)           
ท่ีก าหนด คือ เม่ือจดัการเรียนการสอนมาคร่ึงหน่ึงของระยะเวลาของหลกัสูตร และมีผลการประเมิน
การประกนัคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตรอยูใ่นระดบัดี 

5. มหาวิทยาลัยจัดท าปฏิทินการด าเนินการเพื่อให้การรายงานผลและสามารถใช้
ประโยชน์ไดท้นัตามก าหนดเวลาในการปรับปรุงหลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกปีการศึกษาและตาม รอบระยะเวลาของหลกัสูตร 

6. มหาวิทยาลยัจะก าหนดให้มีการประชุมท าความเขา้ใจกบัตวับ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน
การประกนัคุณภาพ  และแนวทางการจดัท ารายงานในทุกปีการศึกษา เพื่อให้การรายงานผลมีความ
น่าเช่ือถือสมบูรณ์และเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

ประโยชน์ในการด าเนินการการประกนัคุณภาพภายในระดับหลกัสูตร 
1. สร้างความมัน่ใจต่อสังคมในคุณภาพบณัฑิตของมหาวทิยาลยั  
2. ใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีมุ่งหวงั  

2.1 ผูเ้รียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
พศ. 2552  

2.2 ผูเ้รียนมีงานท าตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

3. น ามาประกอบการพิจารณาการข้ึนทะเบียนหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พศ. 2552 และการเผยแพร่หลกัสูตรต่อสาธารณชน 

4. น ามาเป็นข้อมูลช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน           
การอุดมศึกษา และผลการประเมินหลกัสูตรโดยภาพรวม  
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5. สนับสนุนการประ เ มินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ                      
และระดบัสถาบนั  

6. รองรับการติดตามตรวจสอบจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างน้อย    
1 คร้ัง ในทุก 3 ปี ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายในระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินก าหนดให้สอดคล้องกับการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาเก่ียวกบั 

1. การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา  
2. การประกันคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ท่ีประกอบด้วย

ประเด็นหลกั 4 ประเด็น คือ  
2.1 การบริหารหลกัสูตร 
2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจิยั 
2.3 การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 
2.4 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต   

3. คณะและมหาวิทยาลยัจดัให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบ     
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พศ. 2553 ขอ้ 7 (4) ดงัต่อไปน้ี 

(ก) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  
(ข) คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาคณาจารย ์ 
(ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 
(ง) หอ้งสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน  
(จ) อุปกรณ์การศึกษา  
(ฉ) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และบริการการศึกษา  
(ช) การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษา  
(ซ) องคป์ระกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร 

4. คุณภาพบณัฑิตพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
5. คุณภาพผลงานตีพิมพแ์ละเผยแพร่ระดบับณัฑิตศึกษา 
6. ช่ือองคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดบัอุดมศึกษา พศ. 2557  
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การจัดท ารายงานการด าเนินงานเพ่ือการประกนัคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร  
การจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มุ่งเน้นท่ี             

การรายงานการด าเนินงานตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการประเมินคุณภาพและการพฒันาคุณภาพในทุกปีการศึกษา โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ก าหนดตัวบ่งช้ีท่ีครอบคลุมในเร่ืองมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร           
ตามหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนดในองค์ประกอบและตัวบ่ง ช้ีในคู่ มือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัปีการศึกษา 2557   
 
แนวคิดทฤษฎกีารประกนัคุณภาพการศึกษา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (2542) การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใน   
โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น  

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558 : 12) การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการ
สร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการด า เนินงานของ
สถาบนัอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานตน้สังกดั โดยหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาก าหนดใหมี้ระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึง         
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองมีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและ
เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก  

อุทุมพร  จามรมาน  (2544) การประกันคุณภาพการศึกษา คือ การให้ความมั่นใจ                           
แก่ประชาชนวา่ ทุกคนในสถาบนัการศึกษาท างานอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหผ้ลผลิตมีคุณภาพ       

อญัชลี  ธรรมะวธีิกุล (2551) การประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง การบริหารจดัการและ
การด าเนินกิจกรรม ตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็น
การสร้างความมัน่ใจให้กบัผูรั้บบริการทางการศึกษา วา่การด าเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ และท าให้ผูเ้รียนมีคุณภาพหรือมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา   
ท่ีก าหนด                 
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เมอร์กาทรอยด์ และ มอร์แกน (Murgatroyd and Morgan 1994: 45) การประกนัคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการ
ตรวจสอบหรือการประเมินวา่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากนอ้ยเพียงไร  

เมอร์กาทรอยด์ และ มอร์แกน (Murgatroyd and Morgan 1994) จ  าแนกลักษณะเด่น     
ของการประกนัคุณภาพทางการศึกษาไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. มาตรฐานการศึกษาก าหนดโดยผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
2. มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวงัท่ีโรงเรียนจะตอ้งบรรลุถึง 
3. มาตรฐานตอ้งสามารถประเมินไดโ้ดยใชเ้กณฑท่ี์เป็นปรนยั 
4. มาตรฐานตอ้งใชอ้ยา่งเสมอภาค ไม่มีการยกเวน้โดยปราศจากเหตุผลสมควร 
5. การประกนัคุณภาพการศึกษาจะประกอบดว้ยการตรวจสอบและทบทวน (Audit and 

Review) การทดสอบดว้ยแบบทดสอบมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
การประกนัคุณภาพการศึกษามีความส าคญั 3 ประการ (สภาวดี  ตรีรัตน์, 2554) คือ 
1. ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือได้ เกิดความเช่ือมัน่และ

สามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ป้องกนัการจดัการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและเกิดความ

เสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรั้บการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง 
3. ท าใหผู้รั้บผดิชอบในการจดัการศึกษามุ่งบริหารจดัการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐาน

อย่างจริงจงั ซ่ึงมีผลให้การศึกษามีพลงัท่ีจะพฒันาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเน่ือง 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผูรั้บบริการการศึกษา ทั้ งยงัเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาท่ีด้อยคุณภาพ และ
สร้างสรรคก์ารศึกษาใหเ้ป็นกลไกท่ีมีพลงัในการพฒันาประชนกรใหมี้คุณภาพสูงยิง่ข้ึน 

การสร้างความมั่นใจซ่ึง เป็นแกนหลักของการประกันคุณภาพประกอบด้วย
องคป์ระกอบส าคญัหลายประการอนัไดแ้ก่ 

1. การวางแผนป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกิดข้ึนตั้งแต่ขั้นของการออกแบบการก ากบัดูแล 
ตรวจสอบและทบทวนเพื่อการปรับปรุง แก้ไขทุกขั้นตอนของการผลิตซ่ึงต่างจากรูปแบบ             
การประเมินแบบเก่าท่ีเนน้การตรวจจบัเม่ือปัญหาส าคญัในขั้นผลผลิตไดเ้กิดข้ึนแลว้ 

2. การน าองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีทนัสมยัอนัไดแ้ก่รูปแบบ กรรมวิธี และเทคนิค
วิธีท่ีเป็นนวตักรรมท่ีมีหลักฐานทางทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีน่าเช่ือถือรองรับไป
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ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความมัน่ใจอย่างมีเหตุผลว่า      
การด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งระบบจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งน่าไวว้างใจ และจะ
มีความผดิพลาดคลาดเคล่ือนในวงจ ากดัท่ีนอ้ยท่ีสุด 

การประกันคุณภาพในบริบทของการปฏิรูปการศึกษาซ่ึงมีมาตรฐานเป็นแกนน า            
การสร้างความมัน่ใจจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ การก าหนดมาตรฐานในระดบัเป้าหมายการศึกษาของชาติ      
โดยการน าขอ้มูลสารสนเทศและองค์ความรู้เชิงทฤษฎีและ เชิงประจกัษ์ท่ีทนัสมยัและน่าเช่ือถือ
เก่ียวกบัสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของประเทศมาใชใ้นกระบวนการ สร้างวสิัยทศัน์ 
เก่ียวกบัสังคมไทยในอนาคตในฐานะทีเป็นสมาชิกของสังคมโลกยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงจะใชเ้ป็นกรอบ
และ แนวทางในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเหมาะสมกบักาลสมยัและทนัเหตุการณ์ 
การเปล่ียนแปลงใน สังคมโลก และสามารถน าไปพฒันาเป็นหลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึงจะใช้เป็น
แนวทางจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป 

การประกนัคุณภาพการศึกษาเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการท่ีส าคญั 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality  Control ) เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

เพื่อให้สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใช้เป็นเป้าหมายและเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา   
ซ่ึงหลกัปฏิบติัทัว่ไปมาตรฐานจะก าหนดโดยองค์คณะบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ หรือ ผูมี้ประสบการณ์ 
(Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin  1994 : 45) 

2. การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality Audit) เ ป็นการตรวจสอบและติดตามผล                    
การด าเนินการจดัการศึกษาวา่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดข้ึนมากน้อยเพียงไร 
และมีขั้นตอนการด าเนินการท่ีจะท าใหเ้ช่ือถือไดห้รือไม่วา่การจดัการศึกษาจะเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลในเขตพื้นท่ีและหน่วยงานตน้สังกดัใน
ส่วนกลางท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา  

ทั้งน้ี การตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ีจะกระท าอยา่งเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑแ์ละ
แนวทางการด าเนินการท่ีชัดเจน มีการน าผลการประเมินในทุกขั้นตอนมาใช้เพื่อการวางแผน 
ออกแบบ และการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
Improvement)  

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปตามแนวคิดของผูว้ิจยัไดว้่า การประกนัคุณภาพ
การศึกษา คือ การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีเป็นไปตามขั้นตอนอยา่งมีระบบ มีแบบแผน 
สามารถตรวจสอบและมีการประเมินอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในคุณภาพของผลผลิต  
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แนวคิดทฤษฎด้ีานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วิภา เจริญกัณฑารักษ์ (2549) เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง การรวมกันระหว่าง

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ ส่วนของเทคโนโลย ีเป็นการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส่ือสารข้อมูล เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์นั้นมีองค์ประกอบด้วยกนั 5 องค์ประกอบ คือ ฮาร์ตแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ขอ้มูล 
และกระบวนการท างาน ส่วนสารสนเทศซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไดม้าจากการน าขอ้มูลข่าวสารมาเขา้สู่ระบบ
การประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีใช้ในการปฏิบัติงานและตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ 
สถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชง้านในองคก์ารนั้น มีส่ิงท่ีผูบ้ริหารองคก์ารจะตอ้ง
ค านึงถึง 2 ส่ิงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความตอ้งการของธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในองคก์ร มีการเนน้ในงานดา้นการประมวลผล และวเิคราะห์ผลงานของผูบ้ริหาร 

ณัฐพนัธ์  เขจรนนัท์ และไพบูลย ์เกียรติโกมล (2551) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
เทคโนโลยีท่ีประกอบด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ระบบส่ือสารโทรคมนาคม              
และอุปกรณ์ สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศท่ีมีการวางแผนจดัการ และใช้งานร่วมกนั
อยา่งมีระบบ 

โอเบียน (O’Brien, 2001) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  
การส่ือสารโทรคมนาคม การจดัการฐานขอ้มูล และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการประมวลสารสนเทศท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ 

เทอเบน, ไมเคิล และ เจ (Turban E., Mclean E. and J. Wetherbe, 2001) เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึงส่วนประกอบด้านเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศ ซ่ึงรวมถึง ฮาร์ดแวร์ 
ฐานขอ้มูล ซอฟแวร์ เครือข่ายและอุปกรณ์อ่ืนๆ หรือหมายถึง ระบบสารสนเทศหลายระบบท่ีใช่
ภายในองคก์ร  

เทอเบนและคณะ (Turban et al., 2006) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) คือ ชุดของระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีน ามาใช้ภายในองค์การ หรือ อีกนัยหน่ึงคือ 
เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศท่ีประกอบดว้ย ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ฐานขอ้มูล เครือข่าย
และโทรคมนาคม รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ โดยถูกน ามาใช้เพื่อวตัถุประสงค์ด้านการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลและสารสนเทศ และจากความหมายขา้งตน้สามารถก าหนดโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีประกอบดว้ยส่วนต่าง ดงัน้ี 

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ ชุดของอุปกรณ์ เ ช่น จอมอนิเตอร์ (Monitor) หน่วย
ประมวลผล (Processor) แผงแป้นอกัขระ (Keyboard) และเคร่ืองพิมพ ์(Printer) ท่ีถูกน ามาใชร่้วมกนั 
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เพื่อการรับเขา้ขอ้มูลและสารสนเทศ การประมวลผล และการส่งผลลพัธ์ออกทางจอมอนิเตอร์หรือ
เคร่ืองพิมพ ์

ซอฟตแ์วร์ (Software) คือ ชุดค าสั่งส าหรับการประมวลผลของฮาร์ดแวร์ 
ฐานขอ้มูล (Database) คือ ชุดของแฟ้มขอ้มูลและตารางความสัมพนัธ์ท่ีใชจ้ดัเก็บขอ้มูล 

ซ่ึงมีความหมายเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กนั 
เครือข่ายและโทรคมนาคม (Network and Telecommunication) คือ ชุดของอุปกรณ์

เช่ือมต่อระบบท่ีมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกัน  
ซ่ึงอาจมีการส่ือสารขอ้มูลทางไกล และในบางคร้ังอาจใชร้ะบบไร้สาย (Wireless System) 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices) คือ อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าบนครือข่ายทั้ ง
รูปแบบใช้สายและไร้สาย ท่ีถูกน ามาใชร่้วมส่วนประกอบขา้งตน้เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลของระบบ
สารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ประมวลผล 

นายู ลา (2008) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับข่าวสารข้อมูลและ           
การส่ือสาร นบัตั้งแต่การสร้าง การน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งขอ้มูล การจดัเก็บ
และการน าไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่าน้ีมักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ซ่ึงประกอบด้วย                
ส่วนอุปกรณ์ (Hardware) ส่วนค าสั่ง (Software) และส่วนขอ้มูล (Data) และระบบส่ือสารต่าง  ๆ       
ไม่วา่จะเป็นโทรศพัท ์ระบบส่ือสารขอ้มูล ดาวเทียมหรือเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย 

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปตามแนวคิดของผูว้จิยัไดว้า่ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
หมายถึง อุปกรณ์ท่ีรวมกันประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล               
เพื่อสนบัสนุนการท างาน และใชง้านร่วมกนัอยา่งมีระบบ 
 
แนวคิดทฤษฎกีารบริหาร 

กูลิค และ เรดอน (Gulick & Lydall, อา้งถึงใน พิมลจรรย ์นามวฒัน์,   2544 : 22) เป็นนกั
ทฤษฎีท่ีอยูใ่นกลุ่มการศึกษาการจดัการตามหลกัการบริหารไดเ้สนอหลกัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร ซ่ึง
คนท่ีเป็นผูบ้ริหารจะตอ้งท าหนา้ท่ีส าคญัอยู ่7 ประการคือการวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้
ท างาน การสั่งการ การประสานงานการรายงานและการงบประมาณหรือเรียกสั้ น ๆ ว่า 
“POSDCORB” ซ่ึงประกอบดว้ย รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

P = Planning หมายถึงการวางแผนงาน ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงนโยบาย (Policy) ทั้งน้ี เพื่อให้ 
แผนงานท่ีก าหนดข้ึนไวมี้ความสอดคล้องกันในการด าเนินงาน แผนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ             
ใช้ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก าหนดวิธีการ              
โดยถูกตอ้ง อยา่งมีเหตุมีผลเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปโดยถูกตอ้งและสมบูรณ์  
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O = Organizing หมายถึงการจัดส่วนราชการหรือองค์การ ซ่ึงในการศึกษาบางแห่ง                     
ก็พิจารณารวมไปกบัการปฏิบติังานหรือวิธีการจดัการ (Management) ดว้ยเร่ืองการจดัแบ่งส่วนงาน
น้ี จะตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน เช่น การจดัแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม 
กองแผนก โดยอาศัยปริมาณงานคุณภาพของงานหรือจัดตามลักษณะของงานเฉพาะอย่าง 
(Specialization) ก็ไดน้อกจากน้ีอาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม (Control) และหรือพิจารณาในแง่
หน่วยงาน (Organization) เช่นหน่วยงานหลกั (Line) หน่วยงานท่ีปรึกษา (Staff) หรือบา้งก็เรียกเป็น
หน่วยงานหลกั (Line) หน่วยแนะน าหรือท่ีปรึกษา (Staff) และหน่วยงานช่วยเหลือหน่วยงานอนุกร 
(Auxiliary) เป็นตน้  

S = Staffing หมายถึง การจดัหาบุคคลและเจ้าหน้าท่ีมาปฏิบติังานให้สอดคล้องกับ       
การจดัแบ่งหน่วยงานท่ีแบ่งไวห้รือกล่าวอีกนยัหน่ึงหมายถึงการจดัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
(Personnel Administration) เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความสามารถมาปฏิบติังานใหเ้หมาะสม (Competent 
Man for Competent Job) หรือ Put the Right Man on the Right Job รวมถึงการท่ีจะ เส ริมส ร้าง         
และธ ารงไว ้ซ่ึงสัมพนัธภาพในการท างานของคนงานและพนกังานดว้ย  

D = Directing หมายถึงการศึกษาวธีิการอ านวยการรวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศงาน 
ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผูน้ า (Leadership) มนุษยสัมพนัธ์ (Human relations) 
และ การจูงใจ(Motivation) เป็นต้น การอ านวยการในท่ีน้ีรวมถึงการวินิจฉัย สั่งการ (Decision 
Making) ซ่ึงเป็นหลกัอนัส าคญัยิ่งอย่างหน่ึงของการบริหารงานและข้ึนอยู่กบัความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชา หรือหัวหน้างานมากเหตุเพราะว่าการท่ีจะอ านวยการให้ภารกิจด าเนินไปดว้ยดีได้      
จ  าเป็นตอ้งมี การตดัสินใจท่ีดีและมีการสั่งการท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัแต่ละลกัษณะของการตดัสินใจ  

Co = Coordinating หมายถึงความร่วมมือประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป    
ด้วย ความเรียบร้อยและราบร่ืนศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีจะช่วยให้การประสานงานดีข้ึน         
เพื่อช่วย แกปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานการร่วมมือประสานงานเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมาก
ในการบริหารเพราะเป็นกิจวตัรประจ าวนัท่ีจะตอ้งพึงกระท าในการปฏิบติังานและเป็นส่ิงท่ีมีอยู่          
ทุกระดับของงานการร่วมมือประสานงานเป็นหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะต้องจดัให้มีข้ึนใน 
หน่วยงานของตนเพราะเป็นปัจจยัส าคญัในอนัท่ีจะช่วยให้เกิดความส าเร็จบรรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์าร  

R = Reporting หมายถึงการรายงานผลการปฏิบติังานตลอดรวมถึงการประชาสัมพนัธ์  
(Public Relations) ท่ีจะตอ้งแจง้ให้ประชาชนทราบด้วยอนัท่ีจริงการรายงานน้ีมีความสัมพนัธ์กบั
การติดต่อส่ือสาร (Communication) อยู่มาก การรายงานโดยทัว่ไปหมายถึง วิธีการของสถาบนัใน
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ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลแก่ผูส้นใจมาติดต่อสอบถามผูบ้งัคบับญัชาและหรือ 
ผูร่้วมงาน ฯลฯ ความส าคญัของรายงานนั้นอยูท่ี่จะตอ้งอยูบ่นรากฐานของความจริง  

B = Budgeting หมายถึงการงบประมาณโดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีใน     
การบริหารเก่ียวกบังบประมาณและการเงิน ตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณและแผนงานเป็น 
เคร่ืองมือในการควบคุมงาน วิธีการบริหารงบประมาณโดยทัว่ไป มกัมีวงจรท่ีคลา้ยคลึงกนั อยา่งท่ี 
เรียกวา่ “วงจรงบประมาณ” (Budget Cycle) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การ เต รียมงบประมาณและการ เสนอขออนุมัติ  (Executive Preparation and 
Submission)  

2. การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบของฝ่ายนิติบญัญติั (Legislation Authority)  
3. การด าเนินการ (Execution)  
4. การตรวจสอบ (Audit)  
จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปตามแนวคิดของผูว้ิจยัไดว้า่ การบริหาร หมายถึง   

การด าเนินงานโดยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์และคุม้ค่ามากท่ีสุด เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมี
คุณภาพ 

 
แนวคิดทฤษฎคีวามส าเร็จในการท างาน 

 เดวิด  แมคเคลแลนด์ (McClelland อ้างถึงใน วรรณภา  ช านาญเวช , 2551 : 29)              
เสนอแนวคิดวา่ มนุษยมี์ความตอ้งการ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ความต้องการด้านความส าเร็จ (Need for Achievement) หมายถึง ความต้องการ          
ท่ีจะท าส่ิงท่ีดีข้ึน หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมุ่งท่ีจะแกปั้ญหาหรือท างานท่ียุง่ยากซบัซอ้นมาก
ข้ึน 

2. ความตอ้งการดา้นอ านาจ (Need for Power) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะควบคุมหรือ
มีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น และไดรั้บการยอมรับ การยกยอ่งจากผูอ่ื้น 

3. ความตอ้งการมีสายสัมพนัธ์ (Need for Affiliation) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์และรักษามิตรภาพท่ีอบอุ่นกบัผูอ่ื้น 

ปีเตอร์สัน และ พลาวแมน (Peterson & Plowman, 1953 : 433) ให้ความหมายของค าว่า 
ประสิทธิภาพ ตามนยัธุรกิจว่า หมายถึง การผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพ เหมาะสม ตามความตอ้งการ
มากท่ีสุด โดยใช้ตน้ทุนในการผลิตต ่าท่ีสุด ซ่ึงประสิทธิภาพในทางธุรกิจนั้น มุ่งพิจารณาในเร่ือง
ประสิทธิภาพของงาน โดยอาศยัปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย คุณภาพ เวลา และวธีิการเป็นส่ิงส าคญั 
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ประสิทธิผล หมายถึง การปฏิบติัการ (Performance) (กมลชนก  กาญจนากาศ, 2544)     
ท่ีท  าให้เกิดปริมาณและคุณภาพสูงสุด ทั้งน้ีเพราะแต่ละกิจกรรมหรือกิจการจะมีวตัถุประสงค์
เป้าหมาย ซ่ึงการปฏิบติัการท่ีบรรลุถึงวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ีดา้นปริมาณ
และคุณภาพ ก็คือการปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิผลนั่นเอง ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาทั้งหลายจึงมีความ
ปรารถนาท่ีจะไดรั้บหรือไดเ้ห็นประสิทธิผลของกิจการก่อนส่ิงอ่ืนใด 

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปตามแนวคิดของผูว้ิจยัไดว้่า ความส าเร็จ หมายถึง 
ผลลัพธ์ในการด าเนินงานท่ีดีข้ึนกว่าเดิม เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด และบรรลุเป้าหมาย       
ตามท่ีไดว้างไว ้

  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พรพรรณ   โพธ์ิศรีแก้ว และทิพยา  จินตโกวิท (2558) ศึกษาระบบวิเคราะห์เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงงานวจิยัน้ี ไดพ้ฒันาระบบท่ีสามารถวเิคราะห์ช่ือ
เอกสาร และขอ้ความภายในเอกสารวา่ เก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีใดอยา่งอตัโนมติั โดยทดสอบอลักอริทึม 
ส าหรับการจ าแนกหมวดหมู่ พบว่า อลักอริทึม J48 ให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีค่าความถูกตอ้ง
เท่ากบั 90.46% รองลงมาเป็นอลักอรึทึม นาอีฟเบย ์ซ่ึงมีค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 68.05% และอลักอ    
รึทึม NBTree มีประสิทธิภาพต ่าสุด โดยมีค่าความถูกตอ้ง เท่ากบั 11.32% ดงันั้น งานวิจยัน้ี จึงใช้  
อลักอรึทึม J48 ในการสร้างโมเดลส าหรับการจดัหมวดหมู่ของเอกสารความพึงพอใจต่อระบบไดรั้บ
การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูป้ฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.20 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 ส าหรับกลุ่มผูใ้ช้ด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อ การใชร้ะบบเท่ากบั 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.14 
สรุปไดว้า่ผลการประเมินความพึงพอใจของทั้งสองกลุ่มอยูใ่น ระดบัดี 

อดิศร  โค้วเน่ืองศรี (2558) ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาและศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานการประกนัคุณภาพ
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ปี พศ. 2556 – พศ. 2557 
จ านวน 90 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดา้นประกนัคุณภาพข้ึน แต่ยงัพบปัญหาในดา้นการ
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เก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อการบริหารงานการประกนัคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ในระดบั
มาก ดงันั้น คณะวิทยาศาสตร์ ควรมีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการประกนัคุณภาพอย่างเป็น
ระบบ โดยพยายามเก็บรวบรวมขอ้มูล หลกัฐานเพื่อการประกนัคุณภาพใหมี้ความครบถว้นและเป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ ทั้งน้ี ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานการประกนัคุณภาพภายในการศึกษาท่ี
พฒันาข้ึนครอบคลุม ในด้านการน าข้อมูลเข้าการประมวลผล และการแสดงผลสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ผูบ้ริหารน า ขอ้มูลไปวางแผน ในการท าประกนัคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป      
ซ่ึงผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจประสิทธิภาพของ ระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาใน
ระดับมาก ส าหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการประกันคุณภาพ 
ภายในของ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนจากปี 
พศ. 2554 – พศ. 2555  ค่าเฉล่ีย 3.51 และเพิ่มข้ึนในปีพศ. 2555 – พศ. 2556 ค่าเฉล่ีย 4.55 และเม่ือ
พิจารณาตามรายขอ้ พบวา่ ดีข้ึนในทุกองคป์ระกอบ โดยขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคร้ังน้ี การพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการประกนัคุณภาพภายใน จะตอ้งมีกิจกรรมท่ีสร้างความรู้ 
ความสามารถให้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง เช่น การฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และระบบ 
สารสนเทศใหแ้ก่ผูท่ี้ยงัไม่มีความช านาญ 

มฮัดี   แวดราแม และคณะ (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกัน
คุณภาพภายในท่ีบูรณาการกับงานปกติ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการประกนัคุณภาพ ภายในท่ีบูรณาการกบังานปกติ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่กลุ่มผูบ้ริหาร
หรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบ งานด้านประกันคุณภาพจากสถาบันอุดมศึกษาและผูป้ระเมินใน
ระดบัอุดมศึกษาจ านวน ทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยายไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐานและวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น โดยใชโ้ปรแกรม LISREL ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกนัคุณภาพภายในท่ีบูรณาการกบังานปกติ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบริบท
ของสถานศึกษา ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของบุคลากร ปัจจยัดา้นระบบฐานขอ้มูล 
และปัจจยัดา้นการส่ือสารภายในองค์กร โดยพบว่าการประกนัคุณภาพภายในท่ีบูรณาการกบังาน
ปกตินั้นได้รับอิทธิพลทางตรงจาก ระบบฐานขอ้มูลมีค่าอิทธิพลสูงสุดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ   
โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.63 รองลงมาคือไดรั้บอิทธิพลทางตรงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จากปัจจยั
ดา้นผูบ้ริหารและการ ส่ือสารองคก์รโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.54 และ 0.44 ตามล าดบั 

ภาณุ  อดกลั้น และคณะ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อภิปรายผลได้ว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อยู่ในระดบัมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ีย
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สูงสุด คือ ความผูกพนัต่อวิทยาลยั รองลงมา คือ ความเป็นนกัวิชาการ นโยบายและการวางแผน       
กลยุทธ์ และภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั กิตติยา สีอ่อน (2547) ท่ีศึกษาประสิทธิผล         
การ ประกนัคุณภาพภายใน ระดบัคณะวิชาของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศึกษาปัจจยัเชิง
สาเหตุของประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ คณะวิชาของกลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพมีประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายในทั้งส่ีดา้น 
พบวา่โมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายในท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน เป็นโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผล
การประกันคุณภาพในระยะท่ีหน่ึงและระยะท่ีสองได้ตั้ งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป ปัจจยัเชิงสาเหตุ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 6 ตวัแปรได้แก่ ทศันคติต่อการประกันคุณภาพภายใน         
การฝึกอบรมพฒันาบุคลากร ความพร้อมดา้นทรัพยากร การท างานเป็นทีม วฒันธรรมคุณภาพ และ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบั รุจา รอดเขม็ (2547) ท่ีพฒันารูปแบบการประเมินประสิทธิผล
องค์การของวิทยาลยัในสังกดักระทรวงสาธารณสุขประยุกต์ตามแนวประเมินองค์การแบบสมดุล 
และศึกษาลักษณะความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ กับประสิทธิผลองค์การของ
วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่ารูปแบบท่ีสร้างข้ึนมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ               
ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ตวัแปรสาเหตุ 11 ตวั 
คือ โครงสร้างองคก์าร เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้มภายนอก วฒันธรรม องคก์าร บรรยากาศองคก์าร 
ความผูกพนักบัองค์การ แรงจูงใจ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้ า และการ
บริหารการเปล่ียนแปลงเป็นรูปแบบท่ีผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ และ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ สอดคลอ้งกบั กนกวรรณ  เอ่ียมชยั (2547) ท่ีประเมินผลกระทบ
ของหลกัสูตรประกาศนียบตัร พยาบาลศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง) พศ. 2537 สถาบนัพระบรมราชนก 
กระทรวงสาธารณสุข พบว่าองค์ประกอบ ผลกระทบต่อระบบหลักสูตร 5 องค์ประกอบคือ 
ผลกระทบจากการปฏิรูประบบสุขภาพ การปฏิรูปการศึกษา การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจและ
สังคม การพฒันาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความต้องการขององค์กร วิชาชีพ และ
เพิ่มเติมดา้นสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เป็นองคป์ระกอบท่ี 6 
สอดคลอ้ง ยุวราณี  สุขวิญญาณ์ (2549) ท่ีศึกษาการพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลองคก์ารของ
วิทยาลยั พยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข พบว่า 1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การมี 4    
ตวัแปร ไดแ้ก่ นโยบายการ บริหารและการปฏิบติั โครงสร้างองคก์ร เทคโนโลย ีและ สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก 2) ตวับ่งช้ีประสิทธิผลองคก์ารมี 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ผลลพัธ์เฉพาะบุคคล การบรรลุเป้าหมาย 
การปฏิบติังานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง และ ความพึงพอใจของ ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โมเดล
เชิงสาเหตุแบบอิทธิพลยอ้นกลับมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรทุกตวัมี
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ความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ตวัแปรปัจจยัเชิงสาเหตุสามารถท านาย 
ประสิทธิผลองคก์ารไดร้้อยละ 75.5 สอดคลอ้งกบัสุมนา โสตถิผลอนนัต ์(2549) ท่ีสังเคราะห์ตวับ่งช้ี
ความส าเร็จในการด าเนินงานประกนัคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก
ส านกังานปลดักระทรวง สาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข พบวา่มิติความส าเร็จของการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพของวิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกประกอบดว้ยมิติความส าเร็จ    
3 มิติ กลุ่มตวับ่งช้ีย่อย จ านวน 9 ชุด และตวับ่งช้ี ความส าเร็จ จ  านวน 26 ตวับ่งช้ี ได้แก่ มิติการ
สนบัสนุนและส่งเสริมจากผูบ้ริหารของวิทยาลยัให้สามารถ ด าเนินงานประกนัคุณภาพไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  มิติการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพ และมิติการบริหาร
จัดการในกระบวนการประกันคุณภาพ สอดคล้องกับนงลักษณ์  วิรัชชัย และคณะ (2552)                     
ท่ีสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta – analysis) พบวา่
ลกัษณะงานวิจยั ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพนัธ์ โดยใชแ้บบแผนการวจิยั
แบบทดลองและหาความสัมพนัธ์ ใช้ทฤษฎีเก่ียวกับการสอน และพุทธปัญญาและการเรียนรู้ 
คุณภาพโดยรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี ตวัแปรท่ีมี อิทธิพลต่อคุณภาพงานวิจยั คือ ตวัแปรจ านวน
วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล และจ านวนหน้าสูง ผลการสังเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าเร่ืองท่ีน ามาสังเคราะห์      
มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสูงจนถึงสูง โมเดลเชิงสาเหตุมี 5 ดา้น คือ คุณภาพ
ผูเ้รียน คุณภาพครู/อาจารย์ คุณภาพผูบ้ริหาร คุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพชุมชน ผลการ
สังเคราะห์ งานวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่มีปัจจยัเชิงสาเหตุมี 4 ปัจจยั คือ 1) ลกัษณะและกระบวนการ
ด าเนินงานของโรงเรียน และรัฐ 2) ลกัษณะและกระบวนการปฏิบติังานของครู 3) ลกัษณะและ
กระบวนการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 4) ลกัษณะและกระบวนการปฏิบติังานของนกัเรียน ครอบครัว 
ชุมชน 

พรรณี  ลีกิจวฒันะ (2551) ศึกษาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับ
บุคลากรตามความต้องการของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม สังกัดการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็น
ส าหรับบุคลากรตามความต้องการของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม สังกดัการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ าแนกตามภาคภูมิศาสตร์ วิธีการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย 
ประเภทการส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถาม
ครอบคลุมทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า                      
5 ระดบั จ านวน 34 ขอ้ ไดรั้บการตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยผู ้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน และได้
ผา่นการทดลองใช้ก่อนน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.99 ด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบัสถานประกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างใน 2 ภาคภูมิศาสตร์ คือ ภาคกลางและ     
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ภาคตะวนัออก จ านวน 327 แห่ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2550 – เมษายน 2551 ไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัคืนมาจากสถานประกอบการ 193 แห่ง คิดเป็นร้อย 59 ของขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้
การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่   

1. สถานประกอบการ ต้องการทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวม               
ในระดบัมาก โดยมีทกัษะท่ีเป็นความตอ้งการสูงท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ทกัษะด้านการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ ทกัษะด้านการออกแบบและพฒันาระบบงานฐานข้อมูล และทกัษะในการพฒันา
ความสามารถในระดบัสูงข้ึนตามสภาพการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

2. สถานประกอบการในภาคกลางต้องการทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
โดยภาพรวมใน ระดับปานกลาง ส่วนสถานประกอบการภาคตะวันออกต้องการทักษะ                     
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยภาพในรวมระดบัมาก 

The Saudi e-Government Program – Yesser (2007) ศึกษาเก่ียวกับการประเมินความ
พร้อมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รรัฐบาล (IT Readiness Assessment for Government 
Organization) ได้เสนอว่าควรมีปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ด้านท่ีควรจะประเมิน                  
ความพร้อม ไดแ้ก่  

1.  ความพร้อมทางดา้นสถาปัตยกรรม เช่น การวางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ความพร้อมทางด้านพื้นฐาน ได้แก่ Hardware Software Network เช่น ความพร้อม         

ของ Server ความพร้อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ความพร้อมของข้อมูล การแลกเปล่ียนข้อมูล                 
การแบ่งปันขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล รวมไปถึงชุดค าสั่ง ระบบ การประมวลผล  

3.  ความพร้อมทางดา้นกระบวนการ เป็นการแสดงถึงความสามารถในการสนบัสนุน
การบริหารจดัการ การไหลเวยีนของขอ้มูล การมีส่วนร่วมในการน าเขา้ขอ้มูล  

พฒัน์พล  แกว้ยม (2557) ศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จของการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในกบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุวรรณภูมิโดยรวบรวมขอ้มูลจากการทบทวนเอกสารและการวิเคราะห์ตามหลักสถิติ
จากการตอบแบบสอบถามและสอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ริหารของคณะวิชาและหน่วยงานสาย
สนบัสนุน 
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ผลการวจิยั พบวา่  
1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในท่ีบูรณาการการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. การประเมินคุณภาพภายนอกของ    
สมศ. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี และระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐานขั้นตอน     
การปฏิบัติงาน (SOP) ท่ีสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย มีกลไกการ
ด า เ นินงานประกันคุณภาพการศึกษาจากการมีส่วนร่วมของผู ้บ ริหารและบุคลากรผ่าน                       
การด าเนินงานประจ าและโครงการของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน มีหน่วยงานเฉพาะท่ี
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ใช้การจดัการความรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจการประกัน
คุณภาพ ใชร้ะบบสารสนเทศในการติดตามผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพโดยน าระบบ CHE QA 
Online ของ สกอ. มาใช้งานในฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลยั น าผลการตรวจประเมินมาปรับปรุง     
การปฏิบติังาน และสร้างแรงจูงใจการด าเนินงานประกันคุณภาพด้วยการมอบรางวลัคุณภาพ          
ในระดบัมหาวทิยาลยั 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
เรียงล าดบัความสัมพนัธ์ ดงัน้ี ดา้นความพร้อมดา้นทรัพยากร ดา้นวฒันธรรมคุณภาพของหน่วยงาน 
และดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส่วนประเภทหน่วยงาน ขนาดของหน่วยงาน และประสบการณ์ใน
การบริหารไม่มีความสัมพนัธ์ 

3. ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มีดงัน้ี ผูบ้ริหารทุก
ระดบัควรเพิ่มความส าคญัในการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษา เนน้การด าเนินงานจากความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการพฒันาความรู้ความเข้าใจระบบกลไกการประกนั
คุณภาพภายในมหาวิทยาลยั และความรู้ดา้นเกณฑ์การประเมินให้บุคลากรในทุกระดบัอยา่งทัว่ถึง 
บูรณาการกลไกการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษากบัระบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ SOP สกอ. สมศ. 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปีของมหาวิทยาลยัให้เป็นกลไกเดียวกนั เพิ่มระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเอ้ืออ านวยระบบคุณภาพต่าง ๆ และสร้างวฒันธรรมคุณภาพและค่านิยมคุณภาพแก่
บุคลากรทุกระดบั 

จินตนา  สระทองขาว (2554) ศึกษาปัจจยัองคก์ารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา ระดบัคณะวิชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน การวิจยัคร้ังน้ี        
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยองค์การในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา                      
2) การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 3) ปัจจยัองค์การท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัคณะวชิา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประชากร
ท่ีใช้ในการศึกษา คือ คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา และเจา้หน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
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การระดับคณะวิชา จ านวน 6 คณะวิชา รวมทั้ ง ส้ิน 133 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถาม 1 ฉบบัการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (μ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการวจิยัพบวา่  

1. ปัจจยัองคก์ารในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะวชิา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยภาพรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับ          
ปานกลาง ตามล าดับดังน้ี ด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะขององค์การ ด้านนโยบาย         
การบริหารและการปฏิบติั และดา้นลกัษณะบุคลากร 

2. การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะวิชา มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน โดยภาพรวมและในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
ดงัน้ี ดา้นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ดา้นการด าเนินงานตามแผน ดา้นการตรวจสอบ
และประเมินผล และ ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน 

3. ปัจจัยองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดบัคณะวิชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยเรียงตามล าดับ
ความสัมพนัธ์จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติั ดา้นลกัษณะขององคก์าร 
ดา้นลกัษณะบุคลากร และดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4. ขอ้เสนอแนะ องคก์ารควรก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และจดัท า
วงจรการประกันคุณภาพของคณะอย่างเป็นระบบและชัดเจน รวมทั้งมีการช้ีแจงนโยบายและ
เป้าหมายขององค์การให้บุคลากรได้รับทราบ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ
เพื่อใหส้ามารถน านโยบายท่ีก าหนดไวไ้ปสู่การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

สุรวี   ศุนาลยั (2553) ศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของการประกนั
คุณภาพการศึกษา 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยแห่งความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษากับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และ 3) ให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา โดยรวบรวมขอ้มูลจากการทบทวนเอกสารและการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis การสอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ริหารของคณะวิชาและหน่วยงาน 236 คน และ 
Focus group จากผูบ้ริหารคณะวิชาและผูบ้ริหารหน่วยงานสนับสนุนท่ีรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพ 
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ผลการวจิยัสรุปดงัน้ี 
1. มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีบูรณาการระบบ

การประกนัคุณภาพภายในของ สกอ. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติัการประจ าปี และระบบบริหารคุณภาพสากล ISO ท่ีสอดคลอ้งต่อวสิัยทศัน์ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย มีกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพจากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและ
บุคลากรผ่านการด าเนินงานประจ าและงานโครงการของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน               
มีหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ใช้การจดัการความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ         
การประกนัคุณภาพ พฒันาเคร่ืองมือการบริหารงานประกนัคุณภาพดว้ยระบบ SAP ระบบ FIS และ
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองด้วย Excel น าผลการตรวจประเมินคุณภาพมาปรับปรุง           
การปฏิบติังาน และสร้างแรงจูงใจในการประกนัคุณภาพดว้ยการมอบรางวลัในระดบัมหาวทิยาลยั 

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของงานประกันคุณเรียงล าดับความสัมพนัธ์ ดังน้ี 
ทศันคติต่อการประกันคุณภาพ ความพร้อมด้านทรัพยากร วฒันธรรมคุณภาพ และภาวะผูน้ า          
ของผูบ้ริหาร ส่วนประเภทหน่วยงาน และขนาดหน่วยงานมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัแห่งความส าเร็จ 
ในขณะท่ีประสบการณ์ในการบริหารไม่มีความสัมพนัธ์ 

3. ข้อเสนอแนะการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีดังน้ี ผูบ้ริหารทุกระดับ       
ควรเพิ่มความส าคญัในการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัควรเพิ่มการพฒันา
ความรู้ความเขา้ใจงานประกนัคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรในทุกระดบัอยา่งทัว่ถึง บูรณาการกลไก
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของระบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ISO สกอ. สมศ. แผนกลยุทธ์
มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นกลไกเดียวกนั เพิ่มระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเอ้ืออ านวยระบบคุณภาพต่าง ๆ และ
เพิ่มการสร้างแรงจูงใจในงานประกนัคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในทุกระดบั 

กนกกาญจน์   ศรีสุรินทร์ และคณะ (2559) ศึกษาปัจจยัส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะวิชา มหาวิทยาลยัราชธานี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจยัในการด าเนินกาประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวชิาและศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ประชากรไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และคณาจารย ์ใน 6 คณะ
วิชา กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 105 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ยปัจจยั 12 ดา้น โดยเคร่ืองมือเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย         
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัในการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะวิชา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.21) และพบวา่ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ผลส าเร็จในการด าเนินการประกนัคุณภาพในระดบั
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คณะวิชาไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษา และดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั 

กานต์  เสกขุนทด (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาไปปฏิบติัของมหาวิทยาลยัราชภฏั การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสาระ นโยบาย ปัจจยัการสนับสนุนการ
ปฏิบติั ปัจจยัศกัยภาพหน่วยปฏิบติัและความส าเร็จของการน านโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา
ไปปฏิบติัเพื่อหาความสัมพนัธ์และสร้างสมการพยากรณ์ ความส าเร็จของการน านโยบายการประกนั
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบติั และ เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิง  คุณภาพเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการน านโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาไปปฏิบติัของมหาวิทยาลยัราชภฏั เคร่ืองมือวิจยั
เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง 
15 แห่ง จ านวน 689 คน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคุณ ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  

1. กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสาระนโยบาย ปัจจยัด้านการสนับสนุน    
การปฏิบติั ปัจจยัด้านศกัยภาพหน่วยปฏิบติั และความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก 

2. บุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัสาระ
นโยบาย ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนการปฏิบติั ปัจจยัดา้นศกัยภาพหน่วยปฏิบติั และความส าเร็จของ
การน านโยบายไปปฏิบติั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้น 

3. ปัจจยัสาระนโยบาย ปัจจยัการสนบัสนุนการปฏิบติั และปัจจยัศกัยภาพหน่วยปฏิบติั
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัความส าเร็จของการน านโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา    
ไปปฏิบติัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. สมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ  เขียนในรูปคะแนนดิบได้ดังน้ี y =  1.360  + .673X10 + .410X7 + .217 X9 + .170X2               
+ .117X12 + .098X8 + .066X3 - .055X1 จากสมการแสดงว่า เม่ือเพิ่มหรือลดการบริหารจัดการ      
ในหน่วยปฏิบติั (X10) การพฒันาบุคลากร (X7) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (X9) ความสอดคล้อง       
ของแนวปฏิบติั (X2) ระบบการท างาน (X12) โครงสร้างองค์การ (X8) มาตรฐานนโยบาย (X3)         
จะมีผลท าให้ความส าเร็จของการน านโยบายการ ประกนัคุณภาพการศึกษาไปปฏิบติัเพิ่มหรือลด     
ในทิศทางเดียวกนั และเม่ือเพิ่มหรือลดวตัถุประสงค์ นโยบาย (X1) จะมีผลท าให้ความส าเร็จของ
การน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติเพิ่ม หรือลดในทิศทางตรงกันข้าม                
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และ  y = .803 + .800 ORG + .192POL + .167SUP จากสมการแสดงว่า เ ม่ือเพิ่มหรือลดปัจจัย
ศกัยภาพหน่วยปฏิบติั (ORG) ปัจจยัสาระนโยบาย (POL) และปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังาน (SUP) 
จะมีผลท าใหค้วามส าเร็จของการน านโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาไปปฏิบติั เพิ่มหรือลดใน
ทิศทางเดียวกนั 

5. การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยว่า ปัจจยัสาระนโยบาย ปัจจยั        
การ สนับสนุนการปฏิบติั และปัจจยัศกัยภาพหน่วยปฏิบติัมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับสูง       
กบั ความส าเร็จของการน านโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาไปปฏิบติั 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัหัวเฉียว การวิจยัเชิง
ส ารวจในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์อันจะน าไปสู่การเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะวชิา โดยการใชแ้บบสอบถามส ารวจความคิดเห็น 
ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ อนัไดแ้ก่ 
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีภายในคณะเภสัชศาสตร์จ านวน 35 คน ในประเด็นของความรู้ความเขา้ใจใน
การประกนัคุณภาพการศึกษา บทบาท การมีส่วนร่วมและเจตคติในการมีส่วนร่วมในงานประกนั
คุณภาพ การศึกษาของคณะฯ รวมทั้ งปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาจ านวน 37 คน ในประเด็นของทศันคติต่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา และความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา พบวา่ประเด็นท่ีบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ รายละเอียดเก่ียวกบัจ านวน
องคป์ระกอบคุณภาพ และ จ านวนตวับ่งช้ีท่ีใช้วดัการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้งผล
การตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัเกณฑ์ผ่านในระดบัคณะ และระดับ
มหาวิทยาลยัตามมาตรฐานของ สมศ. บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาและมีเจตคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินการดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม 
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ส่วนใหญ่มองวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาจะท าให้แต่ละคนมีภาระ
งานเพิ่มข้ึนและเป็นส่ิงท่ีรบกวนต่อการปฏิบติังาน บุคลากรส่วนใหญ่ยงัให้ความส าคญักบัเร่ืองการ
ก าหนดแผนงานประกนัคุณภาพการศึกษาการมอบหมายและกระจายงานอยา่งชดัเจนและเหมาะสม 
มีระบบติดตามงานท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับปัจจยัท่ีจะท าให้คณะฯ ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพนั้น บุคลากรส่วนใหญ่จะให้ ความส าคญัในเร่ืองความร่วมมือ ความรู้
ความเขา้ใจต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาและระบบการจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ  ส าหรับกลยุทธ์ 
แนวทางหรือวิธีการท่ีจะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงาน ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
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ของคณะเภสัชศาสตร์ นั้น บุคลากรจะให้ความส าคญัในเร่ืองการให้ความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากร 
เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การท างานเป็นทีม และการ
ก าหนดใหง้านประกนัคุณภาพฯ เป็นหน่ึงในภาระงานท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม 

ปฏิมา  พุฒตาลดง (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในจงัหวดัก าแพงเพชร         
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความส าเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจงัหวดัก าแพงเพชร 2) ศึกษาระดบั
ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ครูผูส้อน การวางแผน การมีส่วนร่วม ดา้นชุมชน และดา้นงบประมาณ ท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา ในจงัหวดัก าแพงเพชร 3) ศึกษาความสัมพนัธ์พหุคูณ ระหว่างปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน การวางแผน การมีส่วนร่วม ชุมชน และงบประมาณ กบัความส าเร็จในการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจงัหวดัก าแพงเพชร               
4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา             
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจงัหวดัก าแพงเพชร โดยใช้ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน การวางแผน การมีส่วนร่วมชุมชนและงบประมาณเป็นตวัพยากรณ์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ใน
การวิจยัเป็น ขา้ราชการครูในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจงัหวดั
ก าแพงเพชร จ านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ และแบบ
มาตรประมาณค่าวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณและการวเิคราะห์การถดถอยหนุคูณแบบ ขั้นตอนผลการวจิยั พบวา่  

1. ความส าเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจงัหวดัก าแพงเพชร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

2. ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ดา้นครูผูส้อน ดา้นการวางแผน ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นชุมชน          
และดา้นงบประมาณ อยูใ่นระดบัมาก 

3. ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ดา้นครูผูส้อน ดา้นการวางแผน ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นชุมชน
และด้านงบประมาณ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความส าเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา      
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจงัหวดัก าแพงเพชร 

4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจงัหวดัก าแพงเพชร ท่ีมีนยัส าคญัของการพยากรณ์
ความส าเร็จในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
ในจงัหวดัก าแพงเพชร คือ ด้านครูผูส้อน ด้านงบประมาณ ด้านผูบ้ริหาร ด้านชุมชน ด้านการมี       
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ส่วนร่วม และดา้นการวางแผน โดยมีอ านาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 60.20 ซ่ึงสามารถเขียนสมการ
ในรูปคะแนนดิบ Y และสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Z ไดด้งัน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
  Y = 0.081 + .454 (X2) + .159 (X6) + .296 (X1) + .097 (X5) +- .116 (X4) +-.078 (X3) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z = 0.418 (Z2) + .179 (Z6) + .269 (Z1) + .122 (Z5) +- .111 (Z4) + .068 (Z3) 
วาสนา  สะอาด และคณะ (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ของส านกังานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี การศึกษาวจิยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบถึงสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในของส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ 3) เพื่อน าขอ้มูลท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมาเสนอแนะ
แนวทางในการพิจารณาด าเนินการพฒันาให้เกิดประสิทธิผลตามเกณฑ์การประเมิน กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรภายในส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล         
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาวจิยั พบวา่  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูช้าย คิดเป็นร้อยละ 63.64 มีอายอุยูใ่นช่วง 31 – 35 ปี 

มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.45 มีประสบการณ์การท างานอยูใ่นช่วง   
5 – 10 ปี และ 11 – 20 ปี สถานภาพในการปฏิบติังานเป็นพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 77.27 มีระดบั
ความสนใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับให้ความสนใจปานกลาง           
และระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
81.82 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท่ี เ ก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนของ                   
การรับผิดชอบตวับ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 44.83 รองลงมาเป็นคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 20.69 และเก่ียวขอ้งในบางกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 17.24  

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า
ปัจจัยด้านผู ้บริหารและนโยบายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.734          
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ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการและปัจจยัดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.612 ปัจจยัดา้นทรัพยากรและส่ิงสนบัสนุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.722 และปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กรมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.666 
พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไก PDCA               
ในภาพรวมและในรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ผลวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระทั้ง 5 ตวักบัตวัแปรตามทั้ง 4 ตวัพบวา่ทุกคู่ท่ีท  าการศึกษามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในภาพรวมตวัแปรด้านปัจจยัทุกตวัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ          
ท่ีระดบั 0.01 

ผลการวิจัยพบว่าค่า F มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ตัวแปรอิสระทั้ ง 5 ตัวแปร            
ร่วมท านายระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ประมาณร้อยละ  76.2                   
เม่ือพิจารณาเฉพาะตวัแปร พบวา่ ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายตวัแปรไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารและนโยบาย การบริหารจดัการ และทรัพยากรและส่ิงสนบัสนุน 

สิริพร   เรืองสุรัตน์  และคณะ (2556) ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน และเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัการน าระบบบริหาร
คุณภาพมาใชใ้นการประกนัคุณภาพ ทั้งน้ี ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ปรับปรุงและแกไ้ขระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรผูป้ฏิบติังานใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยการแจกไปตามทุกหน่วยงานและทุกพื้นท่ีการปฏิบติังาน แลว้วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดด้ว้ยโปรแกรม 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ในช่วง 5 – 10 ปี สถานภาพการปฏิบัติงานใน
มหาวทิยาลยั ส่วนใหญ่เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับความร่วมมือ                   
จากผูร่้วมงานในเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาสม ่าเสมอ เคยไดรั้บการฝึกอบรมการประกนั
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คุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่เคยได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ             
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาจากส านกัคุณภาพการศึกษา 

3. บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร
จดัการ ดา้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และดา้นการตรวจสอบแลประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉล่ีย
ท่ีระดบัมากทั้งสามดา้น ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจจะเป็นผลจากการท่ีมหาวิทยาลยั
มีนโบบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน และบุคลากรทุกคนมีความตระหนักถึง
ความส าคญัของการประกันคุณภาพการศึกษาและเข้าใจถึงตวับ่งช้ีท่ีแต่ละบุคคลจะต้องท าและ
ร่วมกนัรับผดิชอบ  

พชัรนนัท์  วงศ์สิงห์ (2556) ศึกษาความรู้และทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อการประกนั
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากการวิจัยพบว่า การวิจัย           
เร่ือง การศึกษาทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พศ. 2555 มีขอ้คน้พบจากการวิจยัน้ี คือ การวิจยัท าให้ทราบ
ว่าความร่วมมือกันในการท างานจะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน การประกนัคุณภาพการศึกษาจะสัมฤทธ์ิผลไดต้อ้งเกิดจากความร่วมมือของทุก
คนเป็นส าคญัและเม่ือถึงรอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจะเขา้ร่วมกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพ ดงันั้น มหาวิทยาลยัจึงควรมีการกระตุน้และพฒันาบุคลากรในดา้นดงักล่าว เพื่อสร้างเสริม
ความรู้ความเขา้ใจและทศันคติท่ีดีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ท าให้ทราบวา่ความร่วมมือของ
ผูร่้วมงานเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการด าเนินกิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ควรหาวิธีใน
การส่งเสริมให้บุคลากรมีการท างานร่วมกนัในลกัษณะของการท างานเป็นทีม เพื่อร่วมมือกนัคน้หา
ปัญหาในการท างานและวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  ตลอดจนร่วมมือกนัในการ
ประเมินผลการด าเนินงานและปรับปรุงการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

พิกุล   แก้วรากมุข (2552) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านการ
ประกนัคุณภาพต่อการบริหารจดัการด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย จากการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดา้นการประกนัคุณภาพต่อ
การบริหารจดัการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ในภาพรวม
ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ดา้นท่ีมีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ดา้นการวางแผน การปฏิบติังาน รองลงมาคือ ดา้นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เม่ือแยก
พิจารณาในแต่ละดา้นมีผลการศึกษาดงัน้ี 
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ด้านการวางแผนการปฏิบติังาน จากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นด้านการวางแผน      
การปฏิบัติงาน ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็น               
รายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นในประเด็นของการมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อ
วางแผน ก ากับ ติดตามและประเมินผล มีค่าเฉล่ียสูงกว่าประเด็นอ่ืน รองลงมาคือ การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อวางแผนระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา             
ส่วนความคิดเห็นในประเด็นของการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ  

ด้านการด าเนินการตามแผน จากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นด้านการด าเนินการ      
ตามแผนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเหมาะสมปานกลาง เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ความคิดเห็นในประเด็นของการพฒันาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติท่ีดี           
ในการประกนัคุณภาพการศึกษาสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ประเด็นอ่ืน รองลงมาคือ การปฏิบติัตาม
แผน / ปฏิทินปฏิบติังานของมหาวิทยาลยั ส่วนความคิดเห็นในประเด็นของการสร้างขวญัก าลงัใจ
และปรับปรุง / พฒันางานส าหรับบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดา้นการประกนัคุณภาพ (เช่น ให้การ
ปฏิบติังานด้านการประกันคุณภาพเป็นภาระหน่ึงในภาระงานในการประเมินผลงานประจ าปี)            
มีความเหมาะสมนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ  

ด้านการตรวจสอบประเมินผล ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเหมาะสมปานกลาง เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ 
ความคิดเห็นในประเด็นของหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในใชใ้นการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ประเด็นอ่ืน รองลงมาคือ คุณสมบติัและความเช่ียวชาญ 
ด้านการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส่วนความคิดเห็นในประเด็นของ
กระบวนการก ากบั ติดตาม และประเมินผลในระดบัมหาวิทยาลยั คณะ / ศูนย ์/ ส านกั และบุคคล    
มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ  

ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นด้านการน า     
ผลการประเมินมาปรับปรุงงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เม่ือแยกพิจารณา                    
เป็นรายประเด็น พบว่า ความคิดเห็นในประเด็นของการพิจารณาและตดัสินใจพฒันามาตรฐาน
การศึกษาโดยสภามหาวิทยาลยั มีค่าเฉล่ียสูงกว่าประเด็นอ่ืน รองลงมาคือ การน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของปีท่ีผา่นมาไปใชใ้นการพฒันา การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั
ในรอบปีต่อไป ส่วนความคิดเห็นในประเด็นของการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์มาตรฐานการศึกษา
และแผนปฏิบติัการประจ าปีของมหาวทิยาลยั มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน  ๆ
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ตารางที ่2.1  สรุปการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาจากงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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1. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ / / / / / /            6 2 

 1.1 ระบบการวเิคราะห์เอกสารหลกัฐาน /                 1  

 1.2 ระบบการจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน  /                1  

 1.3 ดา้นระบบฐานขอ้มูล   /               1  

 1.4 ดา้นสภาพการใชเ้ทคโนโลยี    /              1  

 1.5 ด้านเทคโนโลยีท่ีตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการ 

   
 

/            
 

1  

 1.6 ด้านความพร้อมพื้นฐาน เช่น Hardware Software 
Network 

   
 

 /           
 

1  

 1.7 ดา้นความพร้อมของกระบวนการ      /            1  



65 

 

ตารางที ่2.1  (ต่อ)  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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2. ด้านทศันคติต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา       /  / /      /  4 4 

3. ด้านวฒันธรรมองค์กร    /   /  / /    /    5 3 

4. ด้านความพร้อมของทรัพยากร       /  / /   / /    5 3 
 4.1 ความพร้อมดา้นทรัพยากรในการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 
      /  /        

 
2  

 4.2 มีวสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการปฏิบติังาน 

         /       
 

1  

 4.3 งบประมาณ             /     1  

 4.4 ดา้นทรัพยากร              /    1  
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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5. ด้านลกัษณะผู้บริหาร   / /   /  / /   / /  /  8 1 
 5.1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร    /   /  / /        4  
 5.2 แรงจูงใจในการด าเนินการประกนัคุณภาพ          /        1  
 5.3 ดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติั        /          1  
 5.4 นโยบายและแผนงานประกนัคุณภาพ          /        1  
 5.5 การสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั          /        1  
 5.6 สาระนโยบาย           /       1  
 5.7 ดา้นการสนบัสนุนการปฏิบติั           /       1  
 5.8 ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติั           /       1  

 5.9 ดา้นผูบ้ริหาร   /          / /      
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ตารางที ่2.1  (ต่อ)   

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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5. ด้านลกัษณะผู้บริหาร (ต่อ)                    

 5.10 ดา้นการวางแผน             /   /    

 5.11 ดา้นนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์    /                

6. ด้านลกัษณะองค์กร    /   /   / /   /    5 3 
 6.1 ดา้นลกัษณะองคก์าร       /           1  
 6.2 โครงสร้างองคก์รท่ีเอ้ือต่อการประกนัคุณภาพ          /        1  
 6.3 ดา้นศกัยภาพหน่วยปฏิบติั           /       1  
 6.4 โครงสร้างการบริหารของวทิยาลยั    /              1  
 6.5 ดา้นโครงสร้าง              /    1  

7. ด้านลกัษณะสภาพแวดล้อม    /    /          2 6 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ)  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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8. ด้านลกัษณะบุคลากร    / /    /  /  / / / /   8 1 

 8.1 ดา้นลกัษณะบุคลากร   /     /      /    3  

 8.2 ความสนใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

         /       
 

1  

 8.3 ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

         /  /     
 

2  

 8.4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกนัคุณภาพ          /  / /  /   4  

 8.5 ครูผูส้อน             /     1  

 8.6 ดา้นความผกูพนัต่อวทิยาลยั    /              1  

 8.7 ดา้นความเป็นนกัวชิาการ    /              1  
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ตารางที ่2.1  (ต่อ)  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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9. ด้านการติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงาน   / /      /        3 5 

10. ด้านบริบทของสถานศึกษา   /               1 7 

11. ด้านชุมชน             /     1 7 

12. ด้านการบริหาร    /           / / / 4 4 

 12.1 ดา้นการบริหาร               /   1  

 12.2 ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล    /              1  

 12.3 ดา้นการวางแผน                 / 1  

 12.4 ดา้นการด าเนินงาน                / / 2  
 12.5 ดา้นการตรวจสอบผลและประเมินผล               / / / 3  
 12.6 ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข                / / 2  
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จากตารางท่ี  2.1 พบว่า  งานวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้ปัจจัย ท่ีมีผลต่อความส าเร็จ                    
ในการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัด้านลกัษณะผูบ้ริหาร ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร แรงจูงใจในการด าเนิน   
การประกนัคุณภาพ ดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติั นโยบายและแผนงานประกนัคุณภาพ 
การสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั สาระนโยบาย ดา้นการสนบัสนุนการปฏิบติั ความส าเร็จของ
การน านโยบายไปปฏิบติั จ านวน 8 งานวจิยั  

2. ปัจจยัด้านลักษณะบุคลากร ได้แก่ ความสนใจในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมในการด าเนิน          
การประกันคุณภาพ ครูผู ้สอน ด้านความผูกพันต่อวิทยาลัย  ด้านความเป็นนักวิชาการ                    
จ  านวน 8 งานวจิยั  

3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบการวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน        
ระบบจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน ดา้นระบบฐานขอ้มูล ดา้นสภาพการใช้เทคโนโลยี ดา้นเทคโนโลยี    
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการ ดา้นความพร้อมพื้นฐาน เช่น Hardware Software 
Network ดา้นความพร้อมของกระบวนการ จ านวน 6 งานวจิยั 

4. ปัจจยัความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านทรัพยากรในการประกัน
คุณภาพการศึกษา วสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบติังาน งบประมาณ     
ด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร ได้แก่  โครงสร้างท่ี เ อ้ือต่อการประกันคุณภาพ                     
ด้านศกัยภาพหน่วยปฏิบติั โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลยั และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร 
จ านวนปัจจยัละ 5 งานวจิยั   

5. ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และปัจจัยด้านการบริหาร 
จ านวนปัจจยั 4 งานวจิยั 

6. ปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสานภายในหน่วยงาน จ านวน 3 งานวจิยั 
7. ปัจจยัดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้ม จ านวน 2 งานวจิยั 
รวมถึง ปัจจยัด้านบริบทของสถานศึกษา และด้านชุมชน จ านวนปัจจยัละ 1 งานวิจยั      

ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามล าดบั  
ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้น า             

ตวัแปรของปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไปพฒันาเป็นกรอบแนวคิดในงานวจิยั     



 

 

บทที ่3 
 

วธิีการด าเนินงานวจิัย 
 

 
รูปแบบการวจัิย 

การศึกษาปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ            
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังน้ี       
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผูว้ิจ ัย     
ได้มุ่งศึกษาเก่ียวกับปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ              
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล          
วดัค่าตวัแปรต่าง ๆ และใชก้ลุ่มตวัอยา่งท าการประเมิน เพื่อน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลดว้ยโปรแกรม
ท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร หรืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
กลุ่มตัวอย่าง  
1. เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 การสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีได้ด าเนินงาน         
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงใน             
ปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 6 หลกัสูตร ท่ีมีระดบัผลคะแนนอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก โดยผลคะแนน
ของทั้ง 6 หลกัสูตร มีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1  แสดงการผลเปรียบเทียบระดับคุณภาพระหว่างปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 
2558 ของแต่ละหลกัสูตร 

 

ช่ือหลกัสูตร 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ระดบัคุณภาพ 
ค่าคะแนน        
ผลการ
ประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ค่าคะแนน        
ผลการ
ประเมิน 

1 ศิลปศึกษา (ค.บ.) ผา่น 2.08 ผา่น 3.62 
2 ดุริยางคส์ากล ไม่ผา่น 0.00 ผา่น 3.88 
3 เทคโนโลยสีารสนเทศ ผา่น 2.08 ผา่น 3.29 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผา่น 2.19 ผา่น 3.08 
5 เกษตรศาสตร์ ไม่ผา่น 0.00 ผา่น 3.13 
6 การจดัการธุรกิจนานาชาติ ไม่ผา่น 0.00 ผา่น 3.14 

ท่ีมา : ส านกังานมาตรฐานประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
2. เชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรหรือ
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ โดยในปี พศ. 2559 พบว่า มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ มีหลักสูตรจ านวนทั้งส้ิน 70 
หลกัสูตร (ส านกังานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา, 2559 : 8) 

ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้สูตร
การวเิคราะห์ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) เป็นจ านวน 186.67 หรือ 187 คน 

 
 

n =           N 
              1+Ne2 

   
เม่ือ n  คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

     N  คือ  ขนาดของประชากรในการศึกษา 350 คน 
     e  คือ  สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
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ผูว้ิจยัมีความสนใจในการก าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีจะสุ่มไวท่ี้ 0.05 แทนค่าลงใน
สูตรจะได ้ 

 
แทนค่าลงในสูตร n  =  350 

                   1 + (350 x 0.052)  

    =                   350 

                                          1 + (350 x 0.0025)  

 =             186.67 

 

ดงันั้น จ  านวนของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เท่ากบั 187 คน แต่ผูว้ิจยัจะเก็บแบบ
แบบสอบถามจริง จ านวน 350 ชุด เพื่อใหไ้ดต้วัอยา่งตามกลุ่มประชากร และเพื่อใหผ้ลการวิเคราะห์
ขอ้มูลมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด   
 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ในปัจจุบนั สถาบนัการอุดมศึกษาทุกแห่งได้ให้ความส าคญัต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นอย่างมาก ทุกสถาบนัการศึกษามีความกระตือรือร้นในการประกนัคุณภาพ
การศึกษา มีการวางระบบและกลไกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อเป็นการตอบสนอง 
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 ทั้งน้ี ในปีการศึกษา 2557      
เป็นตน้มา ไดมี้การด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ 
และระดบัสถาบนั 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชว้ธีิการศึกษาและเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท ดงัน้ี 

ข้อมูลปฐมภูมิ   
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นตวัแทนของกลุ่มประชากร

ทั้งหมดท่ีตอ้งการศึกษา อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  านวน 350 คน  
ข้อมูลทุติยภูมิ   
ศึกษาค้นควา้จากหนังสือ หนังสือวิชาการ รายงาน เอกสารวิชาการ และงานวิจัย                

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัปัจจยัความ

พร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปส่วนบุคคล เป็นการตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะเป็นการเลือกตอบ (Check – List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั     
รายละเอียด ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน 4.51 - 5.00  = 5 หมายความวา่ มากท่ีสุด 
  ระดบัคะแนน 3.51 - 4.50  = 4 หมายความวา่ มาก 
  ระดบัคะแนน 2.51 - 3.50 = 3  หมายความวา่ ปานกลาง 
  ระดบัคะแนน 1.51 - 2.50 = 2  หมายความวา่ นอ้ย 
  ระดบัคะแนน 1.00 - 1.50 = 1  หมายความวา่ นอ้ยท่ีสุด 

ท่ีมา http://krupee.blogspot.com/2009/09/rating-scale.html : 2552 

ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการความส าเร็จของการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

การตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 
1. การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่า (Index of Item – objective 

congruence : IOC) ของผู ้เ ช่ียวชาญจากการให้ผู ้เ ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย                 
ว่ามีความเท่ียงตรงตามวัตถุประสงค์ ในการวิจัยหรือไม่ ค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม                   
กบัวตัถุประสงค ์ในการตรวจสอบโดยใหเ้กณฑใ์นการตรวจพิจารณาขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

ใหค้ะแนน  +1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน    0  ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน   -1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
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จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าแทนค่าในสูตร ดงัน้ี 
 
 

     IOC  =   R 
                                  N 
 
     IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเคร่ืองมือกบัจุดประสงค ์

R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N   หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

2. การวดัคุณภาพความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามว่าข้อค าถามแต่ละข้อ
ค าถามสอดคล้องกนัหรือไม่ เป็นการวดัการสอดคล้องภายใน (Internal consistency) ซ่ึงใช้สูตร      
ทางคณิตศาสตร์ ท่ีอยูใ่นเกณฑย์อมรับอยูท่ี่ 0.7 ข้ึนไป โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
 ค่าความเช่ือมั่น   ความหมาย 
 0.00 – 0.20   มีความเช่ือมัน่ต ่ามากหรือไม่มีเลย 
 0.21 – 0.40   มีความเช่ือมัน่ต ่า 
 0.41 – 0.70   มีความเช่ือมัน่ปานกลาง 
 0.71 – 1.00   มีความเช่ือมัน่สูง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมโครงการวิจยั โดยศึกษาสภาพการการด าเนินงานดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยศึกษาเอกสาร ต ารา 
ทฤษฏี วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับผู ้วิจ ัยตั้ งสมมุติฐาน                  
เพื่อหากรอบแนวคิด ขอบเขตในการท าวิจยั โดยไดร้วบรวม และสรุปเป็นการศึกษาปัจจยัพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามงานวจิยั โดยก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจยั โดยปรึกษากับผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาในแบบสอบถาม โดยใช้ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence)        
เพื่อวดัค่าความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์งานวิจัย และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค 
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(Conbach’s Alpha Coefficient)  เพื่ อวิ เคราะ ห์ คุณภาพความ เ ท่ียง  (Reliability)  ก่อนน าไป                   
เป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูลวจิยั โดยค่าความเท่ียงอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ 0.7  

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั โดยการเรียบเรียงผลการวิจยั ขอ้เสนอแนะ          
ในรูปแบบเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายงานต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม่และเผยแพร่ผลการวจิยัต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Statistical Package for the Social Sciences : SPSS ในก า รก า รวิ เ ค ร า ะ ห์  ซ่ึ ง ไ ด้น า ข้อ มู ล                         
จากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้มาเปล่ียนเป็นรหัสตวัเลข (Code) แล้วบนัทึกลงโปรแกรม                
เพื่อด าเนินการวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดสถิติท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล                 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็นสถิติพื้นฐาน    
ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถ่ี  (Frequency)   ค่ า ร้อยละ (Percentage)                   
เพื่ออธิบายขอ้มูลของแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบ
สมมติฐาน เพื่อคน้หาปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis) โดยมีตวัแปรต้น ได้แก่ 
ปัจจยัความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ ปัจจยัความพร้อมดา้นซอฟต์แวร์ ปัจจยัความพร้อมดา้นบุคลากร 
และปัจจยัความพร้อมดา้นกระบวนการ โดยมีตวัแปรตาม คือ ปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ    
ในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ ไดท้  าการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ ไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เป็นจ านวนทั้งส้ิน 350 คน 
และเชิงคุณภาพ จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 6 คน โดยได้ท าการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร หรือ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 6 หลกัสูตร ท่ีมีระดบัผลคะแนนอยูใ่นระดบั
ดีถึงดีมาก ซ่ึงสามารถแบ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วน คือ   

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปส่วนบุคคล  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร       
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี คือ สถิติ Multiple Regression 

เพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลระหว่างตวัแปรในรูปของการท านาย ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยน าเสนอผล            
การวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปตาราง และความเรียง ดงัต่อไปน้ี 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลมีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปส่วนบุคคล โดยสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล

ส่วนตวั ประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการท างาน และประสบการณ์
ในการท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ลักษณะเป็นการเลือกตอบ (Check - List)
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ      
ของไลเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale) รายละเอียด ดงัน้ี 

ระดบั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  
ระดบั 2 หมายถึง นอ้ย 
ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง  
ระดบั 4 หมายถึง มาก 
ระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ตอนท่ี 4 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 

 
ตอนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปส่วนบุคคล 
 
ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปส่วนบุคคล 
 

เพศ จ านวน (n=350) ร้อยละ 
ชาย 154 44.0 
หญิง 196 56.0 
รวม 350 100.00 

อายุ จ านวน (n=350) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 25 ปี 7 2.00 
ระหวา่ง 25 ปี – 35 ปี 111 31.70 
ระหวา่ง 36 ปี – 45 ปี 177 50.60 
ตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป 55 15.70 
รวม 350 100.00 

ระดับการศึกษา จ านวน (n=350) ร้อยละ 
ระดบัปริญญาตรี 9 2.60 
ระดบัปริญญาโท 206 58.90 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)   
 

ประสบการณ์ในการท างาน จ านวน (n=350) ร้อยละ 
1 – 5 ปี 85 24.30 
6 – 10 ปี 145 41.40 
11 – 15 ปี 73 20.90 
16 – 20 ปี  27 7.70 
21 – 25 ปี 3 .90 
มากกวา่ 26 ปี ข้ึนไป 17 4.90 
รวม 350 100.00 

ประสบการณ์การท างาน 
ด้านการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

จ านวน (n=350) ร้อยละ 

1 – 5 ปี 244 69.70 
6 – 10 ปี 99 28.30 
11 – 15 ปี 7 2.00 
รวม 350 100.00 

 
จากตาราง ท่ี  4.1 พบว่ า  ข้อ มู ลพื้ น ฐ านทั่ ว ไป ส่ วน บุ คคลของก ลุ่ ม ตัวอย่ าง                         

ในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด จ านวน 350 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง       
จ  านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 และ เป็นเพศชายจ านวน  154 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00  

ระดับการศึกษา จ านวน (n=350) ร้อยละ 
ระดบัปริญญาเอก 135 38.60 
รวม 350 100.00 

ต าแหน่ง จ านวน (n=350) ร้อยละ 
ประธานหลกัสูตร 61 17.43 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 289 82.57 
รวม 350 100.00 
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อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 36 ปี  – 45 ปี  จ  านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60  
รองลงมา  มีอายุระหวา่ง 25 ปี – 35 ปี จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 มีอายุตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป 
จ านวน  55 คน  คิด เป็น ร้อยละ 15.70 และอายุต ่ ากว่า  25 ปี  จ  านวน  7 คน  คิด เป็น ร้อยละ                    
2.00 ตามล าดบั  

ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.90 รองลงมา มีระดบัการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 และมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามล าดบั  

ต าแหน่งงาน ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 289 คน              
คิดเป็นร้อยละ 82.57 รองลงมามีต าแหน่งเป็น ประธานหลักสูตร จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.43 ตามล าดบั   

ประสบการณ์ในการท างาน (ปี) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ 6 ปี – 10 ปี 
จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40 รองลงมา มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้ว 1 ปี – 5 ปี      
จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30  มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้ว 11 ปี – 15 ปี จ  านวน        
73 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้ว 16 ปี – 20 ปี จ  านวน 27 คน         
คิดเป็นร้อยละ 7.70  มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้ว มากกว่า 26 ปี ข้ึนไป จ านวน 17 คน       
คิดเป็นร้อยละ 4.90 และมีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปี – 25 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.90 ตามล าดบั  

ประสบการณ์การท างานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา (ปี) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การท างานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา มาแลว้ 1 ปี – 5 ปี จ  านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 69.70 
รองลงมาท างานประกนัคุณภาพการศึกษา มาแลว้ 6 ปี – 10 ปี จ  านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 
และท างานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา มาแลว้ 7 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
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ตอนที ่2    ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
                 ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 4.2   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อม           

ด้านฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางคอมพวิเตอร์ทีส่ามารถจับต้องได้) 
 

ประเด็น x̄  S.D. 
ระดับ    

ความคิดเห็น 

1. ปัจจัยความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์  
(อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางคอมพวิเตอร์ทีส่ามารถจับต้องได้) 

 
 

 
 

1.1 วสัดุ / ครุภณัฑ ์มีความเพียงพอต่อความตอ้งการและ 
เอ้ือต่อการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.09 0.86 มาก 

1.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีความเพียงพอต่อความต้องการ        
ใชง้านประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.85 0.74 มาก 

1.3 อุปกรณ์และเคร่ืองมืออยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ และเอ้ือต่อ 
การท างานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.15 0.64 มาก 

1.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีความทนัสมยั และสามารถรองรับ 
การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

4.24 0.70 มาก 

1.5 อุปกรณ์และเค ร่ืองมือมีความสามารถในการต่อพ่วง            
กบัเทคโนโลยอ่ืีน ๆ ได ้

4.46 0.61 มาก 

1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือสามารถรองรับการประมวลผล           
ท่ีรวดเร็ว ทนัต่อการใชง้านในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.11 0.74 มาก 

1.7 มีสถานท่ีเก็บอุปกรณ์และเคร่ืองมืออยา่งเป็นสัดส่วน          
ไม่ปะปนกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ   

4.29 0.87 มาก 

ความคิดเห็นรวม 4.17 0.76 มาก 
 
จากตารางท่ี  4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นปัจจัย        

ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถจบัต้องได้)   พบว่า         
มีความคิดเห็นรวมในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 โดยข้อท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
คิดเห็นตรงกันเป็นอันดับหน่ึง คือ อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีความสามารถในการต่อพ่วงกับ
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เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ได ้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.46  รองลงมาคือ มีสถานท่ีเก็บอุปกรณ์ และเคร่ืองมืออย่าง
เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ มีคะแนนเฉล่ีย 4.29 และขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้
คะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีความเพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านประกนัคุณภาพ
การศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อม     

ด้านซอฟต์แวร์ (ระบบหรือโปรแกรม)  
 

ประเด็น x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

2. ปัจจัยความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ (ระบบหรือโปรแกรม)    
2.1   ซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นหน่วยงานเหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์

ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
4.08 0.88 มาก 

2.2 ซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นหน่วยงานมีการใชง้านสะดวกง่าย 
ส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.83 0.66 มาก 

2.3 ซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นหน่วยงานมีความทนัสมยัและ 
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

4.11 0.69 มาก 

2.4 ซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นหน่วยงาน มีระบบการประมวลผล    
ท่ีรวดเร็ว ทนัต่อการใชง้านในการประกนัคุณภาพ 
การศึกษา 

4.22 0.71 มาก 

2.5 ซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นหน่วยงานช่วยสนบัสนุนงานประกนั 
คุณภาพการศึกษา 

4.29 0.75 มาก 

2.6  มีระบบการป้องกนัการโจมตีจากไวรัสซ่ึงจะส่งผล 
กระทบกบัขอ้มูลของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.16 0.78 มาก 

2.7 มีระบบการเก็บรักษาขอ้มูล / หลกัฐานท่ีใชส้ าหรับ       
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.13 0.93 มาก 

ความคิดเห็นรวม 4.12 0.79 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นปัจจยัความพร้อม
ดา้นซอฟตแ์วร์ (ระบบหรือโปรแกรม) พบวา่ มีความคิดเห็นรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 
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โดยข้อท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกันเป็นอันดับหน่ึง คือ ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ใน
หน่วยงานช่วยสนบัสนุนงานประกนัคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 4.29 รองลงมาคือซอฟทแ์วร์ท่ี
ใช้ในหน่วยงาน มีระบบการประมวลผลท่ีรวดเร็ว ทนัต่อการใช้งานในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.22 และข้อท่ีผูต้อบแบบสอบถามได้ให้คะแนนน้อยท่ีสุดคือ ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ใน
หน่วยงานมีการใชง้านสะดวกง่ายส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.83 

 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อม     

ด้านบุคลากร 
 

ประเด็น x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

3. ปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากร    
3.1 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในการใชเ้ทคโนโลยสี าหรับ 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 
3.82 0.93 มาก 

3.2 บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.76 2.37 มาก 

3.3 บุคลากรมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสี าหรับ      
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.82 0.78 มาก 

3.4 บุคลากรมีทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศใหม่ ๆ ส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.95 0.81 มาก 

3.5 บุคลากรมีความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้ในการใช ้
เทคโนโลยสี าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.93 0.86 มาก 

3.6 บุคลากรมีทกัษะในการเลือกเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ใหม่ ๆ มาปรับใชส้ าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.89 0.88 มาก 

3.7 บุคลากรมีทกัษะการซ่อมบ ารุงระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศเบ้ืองตน้ 

3.74 0.95 มาก 

ความคิดเห็นรวม 3.85 1.20 มาก 
 
จากตารางท่ี  4.4 ค่าเฉ ล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นปัจจัย           

ความพร้อมด้านบุคลากร พบว่า มีความคิดเห็นรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 โดยขอ้ท่ี
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ บุคลากรมีทกัษะในการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.95 รองลงมา
คือ บุคลากรมีความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้ในการใช้เทคโนโลยีส าหรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.93 และขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้คะแนนน้อยท่ีสุด คือ บุคลากร         
มีทกัษะการซ่อมบ ารุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเบ้ืองตน้ มีคะแนนเฉล่ีย 3.74 
 
ตารางที ่4.5   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อม  
                       ด้านกระบวนการ 
 

ประเด็น x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

4. ปัจจัยความพร้อมด้านกระบวนการ 
4.1 ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศมีความพร้อม สามารถ 

น ามาใชส้ าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา  
3.90 0.76 มาก 

4.2 มีระบบการแจง้เตือนเม่ือขอ้มูลการประกนัคุณภาพ 
การศึกษาไม่ครบถว้น 

3.88 0.90 มาก 

4.3 การเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหลกัสูตรและระบบ       
เทคโนโลยสีารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็ว 

3.75 2.27 มาก 

4.4 หน่วยงานกลางมีการตรวจสอบความถูกต้อง และมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาอยูเ่สมอ 

3.88 0.90 มาก 

4.5 หน่วยงานกลางสามารถตอบค าถาม ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั
การประกนัคุณภาพการศึกษาชดัเจนและรวดเร็ว 

3.96 0.96 มาก 

4.6 หน่วยงานกลางมีการจัดอบรมให้ความ รู้ในการใช้
เทคโนโลยสี าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.84 1.88 มาก 

4.7 หน่วยงานกลางมีการสนบัสนุนฮาร์ดแวร์ และซอฟทแ์วร์
ส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.59 1.06 มาก 

ความคิดเห็นรวม 3.83 1.36 มาก 

ความคิดเห็นรวมทั้งหมด 3.99 1.03 มาก 
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จากตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นปัจจยัความ
พร้อมด้านกระบวนการ พบว่า มีความคิดเห็นรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 โดยข้อท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกันเป็นอนัดับหน่ึง คือ หน่วยงานกลางสามารถตอบ
ค าถาม ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาชดัเจนและรวดเร็ว มีคะแนนเฉล่ีย 3.96
รองลงมาคือ ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศมีความพร้อม สามารถน ามาใชส้ าหรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษา มีคะแนนเฉ ล่ีย 3.90 และข้อท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามได้ให้คะแนนน้อย ท่ี สุดคือ           
หน่วยงานกลางมีการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา           
มีคะแนนเฉล่ีย 3.59 

จากตารางท่ี 4.2 – ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ พบว่า      
ในภาพรวมทั้งหมด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นรวมในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99    
โดยปัจจยัท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ปัจจยัความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถจบัตอ้งได)้ มีความคิดเห็นรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.17 รองลงมาคือ ปัจจยัความพร้อมดา้นกระบวนการ มีความคิดเห็นรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.12 อนัดบัท่ีสาม คือ ปัจจยัความพร้อมดา้นบุคลากร มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง มีคะแนนเฉล่ียเท่า 3.85 และปัจจยัความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ (ระบบหรือโปรแกรม)       
มีความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.83 ตามล าดบั 
 

ตอนที ่3  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน          
ระดับหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

 
ตารางที ่4.6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จ              

ในการด าเนินงาน ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ประเด็น x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ในภาพรวมผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

ภายในระดบัหลกัสูตรของท่านอยูใ่นระดบัใด 
3.80 0.88 มาก 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

ประเด็น x̄  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
2.  ในภาพรวมท่านมีความสุขในการท างานประกนั

คุณภาพการศึกษามากนอ้ยเพียงใด 
3.79 0.97 มาก 

3.   ในภาพรวมท่านพึงพอใจต่อระบบการด าเนินงาน  
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร
ของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

3.65 0.94 มาก 

รวม 3.75 0.75 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ           

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมทั้ งหมด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น          
ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 โดยประเด็นท่ีมีความคิดเห็นตรงกันเป็นอันดับหน่ึง คือ           
ในภาพรวมผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร อยู่ในระดับมาก         
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 รองลงมาคือ ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความสุขในการท างานประกนั
คุณภาพการศึกษา ในระดับมาก คะแนนเฉล่ียเท่ากับ  3.79 และข้อท่ีผู ้ตอบแบบสอบถาม                   
ได้ให้คะแนนน้อยท่ีสุดคือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อระบบการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ตามล าดบั 

พจิารณาความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจัย 
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ด้าน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพื่ อทดสอบสมมติฐานก่อนการทดสอบสมมติฐานในเบ้ืองต้นได้มีการศึกษา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดยวิธีสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) โดยใชสู้ตรและ
การแปลความหมายดงัน้ี 
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สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
 

 
 

 
 

เกณฑค์่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะมีค่าระหวา่ง -1 < r < 1  
ถา้ค่า  r  เป็นลบ แสดงวา่  x  และ  y  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั  
ถา้ค่า  r  เป็นบวก แสดงวา่  x  และ  y  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  
ถ้าค่า r  มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง  x  และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและ            

มีความสัมพนัธ์กนัมาก  
ถ้าค่า  r  มีค่าใกล้ -1 หมายถึง  x  และ  y  มีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัข้ามกันและ           

มีความสัมพนัธ์กนัมาก 
ถา้ค่า  r  มีค่าเป็น 0  หมายถึง  x  และ  y  ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย  
 
การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r)  
0.01 – 0.20  หมายถึง มีค่าความสัมพนัธ์ต ่า  
0.21 – 0.40  หมายถึง  มีค่าความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า  
0.41 – 0.60  หมายถึง  มีค่าความสัมพนัธ์ปานกลาง  
0.61 – 0.80  หมายถึง  มีค่าความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง  
0.81 – 1.00  หมายถึง  มีค่าความสัมพนัธ์สูง 
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ตารางที่ 4.7   การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation)                             
ปัจ จัยความพ ร้อมทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ส่ งผลต่อความส าเร็จ                   
ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

 
ปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

ในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 

ความพร้อม 
ดา้น 

ฮาร์ดแวร์ 

ความพร้อม
ดา้น

ซอฟตแ์วร์ 

ความพร้อม
ดา้น

บุคลากร 

ความพร้อม
ดา้น

กระบวนการ 

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ประกนัฯ 

ความพร้อม 
ดา้นฮาร์ดแวร์ 

Pearson Correlation 1 .079 .064 .579** .632** 
Sig. (2-tailed)  .139 .232 .000 .000 
N 350 350 350 350 350 

ความพร้อม 
ดา้นซอฟตแ์วร์ 

Pearson Correlation .079 1 -.065 .001 .027 
Sig. (2-tailed) .139  .228 .978 .616 
N 350 350 350 350 350 

ความพร้อม 
ดา้นบุคลากร 

Pearson Correlation .064 -.065 1 .050 .033 
Sig. (2-tailed) .232 .228  .351 .544 
N 350 350 350 350 350 

ความพร้อม 
ดา้นกระบวนการ 

Pearson Correlation .579** .001 .050 1 .635** 
Sig. (2-tailed) .000 .978 .351  .000 
N 350 350 350 350 350 

ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานประกนัฯ 

Pearson Correlation .632** .027 .033 .635** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .616 .544 .000  
N 350 350 350 350 350 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
จากตารางท่ี  4.7  ตารางแสดงค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์  (Correlation) ท่ี ระดับ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ               
ในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่   ซ่ึงการบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ หากค่าสหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้-1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
(Hinkle D.E. 1998) โดยค่า  r  แสดงถึงระดบัความสัมพนัธ์  
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เม่ือพิจารณาจากตวัแปรอิสระ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จความส าเร็จในการด าเนินงาน           
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั ท่ีมีระดับความสัมพนัธ์สูงสุด คือ ปัจจยัความพร้อมด้านกระบวนการ 
รองลงมาคือ ปัจจยัความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ ส่วนปัจจยัความพร้อมดา้นซอฟตแ์วร์ และปัจจยัความ
พร้อมด้านบุคลากรไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

ตารางที ่4.8  สรุปผลการวเิคราะห์ตัวแปรอสิระด้วยวธีิสหสัมพนัธ์ 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ ค่าสัมประสิทธ์ิ 
ปัจจยัความส าเร็จในการด าเนินงาน                    

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัหลกัสูตร ของมหาวทิยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่ 

ความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ 0.632** 
ความพร้อมดา้นกระบวนการ 0.635** 
  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
จากตารางท่ี 4.8 สรุปผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระด้วยวิธีสหสัมพนัธ์ (Correlation)       

ได้ว่า ตวัแปรตาม ได้แก่ ปัจจยัความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดบัหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์กบั ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
ความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร โดยมีปัจจยัความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 632, sig = .000)  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง และมีปัจจยัความ
พร้อมดา้นกระบวนการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 635, sig = .000) มีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัค่อนขา้งสูง เช่นเดียวกนั     

การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
วิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ               

ในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่  โดยใช้การวิ เคราะห์ถดถอยแบบพหุ  (Multiple Regression Analysis) แบบพหุวิ ธี 
(Stepwise Multiple Regression) โดยใช้ปัจจัยตัวแปรตาม  คือ ความส าเร็จในการด าเนินงาน         
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่             
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ทั้ง 4 ดา้น เป็นตวัพยากรณ์ โดยความหมายของสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี  

Sig.    หมายถึง     ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  
R2  หมายถึง     ค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
S.E.    หมายถึง     ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
B     หมายถึง     ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ในสมการท่ี 

เขียนในรูปคะแนนดิบ  
Beta ( )   หมายถึง     ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยแบบคะแนนมาตรฐาน  
t      หมายถึง    ค่าสถิติท่ีใช้การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของ

     สมการแต่ละค่าท่ีอยูใ่นสมการ 
sig  หมายถึง  มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

 
ตารางที ่4.9   การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardize
d  
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. 
Error 

 

               Constant 3.751 .018  203.716 .000 
ปัจจยัความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ .017 .030 .016 .581 .562 
ปัจจยัความพร้อมดา้นซอฟตแ์วร์ .726 .018 .904 39.381   .000* 
ปัจจยัความพร้อมดา้นบุคลากร -.042 .027 -.036 -1.547 .123 
ปัจจยัความพร้อมดา้นกระบวนการ -.008 .037 -.006 -.221 .825 

R =   .904          R2=   .817          Adjusted R2    = .816         Std. Error of the Estimate =  .34451 
F Change  = 38.813          Sig. = .000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่า จากปัจจัยความพร้อมฯ ทั้ ง 4 ด้านนั้ น มี 1 ปัจจัย ท่ียอมรับ
สมมติฐาน คือ ปัจจยัความพร้อมดา้นซอฟต์แวร์ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ส่วนปัจจยัความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ ปัจจยัความ
พร้อมดา้นบุคลากร และปัจจยัความพร้อมดา้นกระบวนการ  พบว่าไม่ส่งผล ซ่ึงทดสอบสมมติฐาน
เบ้ืองต้นโดยวิธีสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ                  
ด้วยวิธีสหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรอิสระ ปัจจยัความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ มีความสัมพันธ์กับ          
ตวัแปรตาม คือผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดับ  0.01 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง ผู ้วิจ ัยได้มีการวิ เคราะห์ถดถอย                  
แบบพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุวิธี  (Stepwise 
Multiple Regression) และพบว่า ปัจจยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คือ ปัจจัยความพร้อม            
ด้านซอฟต์แวร์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.904 สามารถร่วมกันพยากรณ์          
ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จด้านผลการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ไดร้้อยละ 81.70  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 
โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการพยากรณ์ เท่ากบั ±.34  

สามารถก าหนดสมการท่ีอธิบายผลการประเมินโดยวธีิการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน 
โดยเขียนเป็นสมการได ้ดงัน้ี 
 
   Y = 3.751 + .726 (X2)   
 

โดยให ้ Y    แทน  ค่าคงท่ีความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนั 
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร  

   X1 แทน ปัจจยัความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ 
   X2 แทน ปัจจยัความพร้อมดา้นซอฟตแ์วร์ 
   X3 แทน ปัจจยัความพร้อมดา้นบุคลากร 
   X4 แทน ปัจจยัความพร้อมดา้นกระบวนการ 

ซ่ึงสมการเส้นถดถอยข้างต้น สามารถท านายปัจจยัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน         
ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ไดร้้อยละ Adjusted R2 81.60 สามารถอธิบายตวัแปรได้
รายละเอียดดงัน้ี  
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ปัจจยัความพร้อมดา้นซอฟตแ์วร์ ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ยอมรับสมมติฐาน แสดงให้
เห็นว่า หากมีซอฟท์แวร์ท่ีดี ใช้งานง่าย มีความเสถียร มีความทันสมัย มีความอรรถประโยชน์ 
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้จะเป็นตวัช่วยกระตุน้    
ให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้ นอกจากน้ี  ยงัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ                      
ในการท างานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีวา่การประกนัคุณภาพการศึกษา    
มีความส าคญัต่อการประเมินผลการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะเป็นตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน
ดา้นการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ความพร้อมด้านซอฟต์แวร์จึงเป็นตวัแปรอีกอย่าง
หน่ึงท่ีเป็นหวัใจส าคญั ในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร  
 
ตอนที ่4  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 
ตารางที ่4.10 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยได้ท าการสัมภาษณ์ประธานหลกัสูตร หรืออาจารย์ประจ า 

หลักสูตร ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 6 หลักสูตร ที่มีระดับผลคะแนนอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก รายละเอยีดดังนี ้
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
ปัจจัยความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ 
(อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ เค ร่ื อ ง มื อท าง
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถจบัตอ้งได)้ 

ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่1  
หลักสูตรมีความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ เน่ืองจากมี 

Server ท่ีใช้ในเก็บข้อมูล เก็บเอกสารการประกันคุณภาพ
การศึกษา อีกทั้ ง ฮาร์ดแวร์ย ังมีความจ าเป็น เพราะเป็น
อุปกรณ์ท่ีค่อยอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยเฉพาะ
การจัดท าเอกสาร และเสนอแนะควรมี Server กลางของ
มหาวิทยาลยั เพื่อใชก้ารแชร์ขอ้มูลเอกสาร รูปภาพ ในการท า
เอกสารของประกนัคุณภาพ  
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่2  

หลักสูตรมีความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์  แต่ปัจจัย
ดงักล่าวไม่ใช่ปัจจยัแห่งความส าเร็จทั้งหมด และฮาร์ดแวร์ยงั
ไม่เพียงพอต่อจ านวนผูใ้ชง้าน จึงควรเพิ่มจ านวนใหเ้พียงพอ 
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ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 

ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่3  
หลกัสูตรมีความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ ทั้งยงัเป็นปัจจยั

ท่ีส่งต่อการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา แต่
ปัจจยัดงักล่าว ไม่มีปัญหาในการด าเนินงานดา้นการประกนั
คุณภาพของหลกัสูตร หลกัสูตรมีความพร้อม สามารถใชง้าน
ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่4  

หลกัสูตรมีความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ และมีความจ า
เป็นมาก เพราะหากฮาร์ดแวร์ไม่พร้อม เช่น ไม่ มี เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้อาจารย ์หรือ Printer ส าหรับ Print จะสร้าง
ความล าบากให้แก่อาจารย์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นงาน
เอกสารและต้อง Print มาตรวจหลายรอบมาก หากขาด
ฮาร์ดแวร์จะขาดความคล่องตวัในการท างานประกนัคุณภาพ
อยา่งมาก ส่งผลต่อความล่าชา้ ในการท างานอยา่งแน่นอน ซ่ึง
ท่ีผา่นมา หลกัสูตรไม่มีปัญหาอะไร และไดรั้บการสนบัสนุน
จากคณะมาอย่างต่อเน่ือง ในการน้ีจึงควรมีการจัดเตรียม 
ฮาร์ดแวร์ให้พร้อมในแต่ละหลักสูตรอุปกรณ์ท่ีส าคัญคือ 
คอมพิวเตอร์  เคร่ือง Printer  เคร่ือง Scanner 
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่5  

หลกัสูตรมีความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์พอประมาณ แต่
ปัจจยัดงักล่าวไม่ได้ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
ด้านการประกัน เพราะอาจารย์ผู ้สอนส่วนใหญ่มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนตวัเพื่อใช้ในการท างาน ท าส่ือการสอนอยู่
แลว้ อีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนอุปกรณ์จากคณะตามความ
เหมาะสม 
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่6  

หลักสูตรไม่มีความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ แต่ปัจจัย
ทางดา้นฮาร์ดแวร์นั้น ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานดา้น
ประกันคุณภาพ เน่ืองจากผูป้ระเมินยงัมีระบบการประเมิน
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ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
แบบเดิม ไม่มีการอ่านเอกสารออนไลน์ การท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ยงัคงตอ้งท าเอกสารเป็นเล่ม ซ่ึงหากไม่ไดรั้บ
การสนบัสนุน ก็จะไม่สามารถท างานไดส้ าเร็จ  

ปัจจยัความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ 
(ระบบหรือโปรแกรม) 

ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่1   
หลักสูตรมีความพร้อมด้านซอฟต์แวร์  เพราะใช ้

Google Form ในการส ร้างแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล
เอกสาร หลกัฐาน ต่าง ๆ เพื่อให้อาจารยแ์ต่ละท่านในภาควิชา 
ดึงข้อมูลเอาไปใช้หรือศึกษา เพื่อให้ข้อมูลการท าเอกสาร
เป็นไปในทางแนวกนั และหลกัฐานในการประกนัคุณภาพ 
สามารถดึงขอ้มูลไปใชใ้นองคป์ระกนัคุณภาพทีเรารับผิดชอบ
ได้ และซอฟต์แวร์ก็ยงัมีความจ าเป็นเป็นอย่างมาก เพราะ
ถ้าชอฟต์แวร์ของระบบประกันท่ีมีคุณภาพ จะสามารถท า
เอกสารและหลักฐานในการประกัน คุณภาพได้เร็วข้ึน
โดยเฉพาะชอฟตแ์วร์ท่ีเป็นระบบกลางท่ีสามารถดึงหลกัฐาน
เอกสาร ค าสั่ ง รายงาน รูปภาพกิจกรรมต่างๆ จะท าให้
สามารถท างานประกันได้เร็วมากยิ่งข้ึน และเสนอแนะให้
มหาวิทยาลยัควรท าระบบสารสนเทศในการท าระบบประกนั
คุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพมากน้ี  ท่ีท าให้แต่ละหลักสูตร
สามารถแชร์เอกสาร หลกัฐาน รูปภาพ ค าสั่ง และอ่ืนท่ีใช้ใน
การท างานหลกัฐานประกนัคุณภาพท่ีสะดวกมากยิง่ข้ึน  
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที่ 2 

หลักสูตรย ังไม่ มีความพร้อมด้านซอฟต์แวร์  ซ่ึ ง
ซอฟตแ์วร์มีความจ าเป็นในการด าเนินงาน มีส่วนช่วยให้งานเร็ว 
ถูกต้องมากข้ึน แต่ทั้ งน้ี  หลักสูตรย ังขาดความพร้อมด้าน
ซอฟตแ์วร์ ขาดโปรแกรมท่ีช่วยลดกระบวนการ / ขั้นตอน เพื่อให้
มีการท างานท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง มีความแม่นย  า หรือการลิงคข์อ้มูล
ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ ดูง่าย เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซ้อน และเก็บขอ้มูล
ต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกันได้โดยระบบ จึงควรพัฒนาระบบ หรือ
โปรแกรมท่ีเช่ือมต่อขอ้มูลงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่3 
หลักสูตรมีความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ ซ่ึงปัจจัย

ดังกล่าวยงัส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก ซ่ึงในหลักสูตร มี
ความพร้อมในโปรแกรมต่าง ๆ หากแต่โปรแกรมส่วนกลาง 
(CHE QA Online) ไม่มีความเสถียร ไม่สามารถรองรับการ 
Upload ขอ้มูลจากไฟล์ในเคร่ืองได้ (ตอ้งเปล่ียนเป็นรูปแบบ
ของโปรแกรมก่อนจึงจะสามารถ Upload ได้) ท าให้ใช้เวลา
ในการด าเนินการมาก ควร ปรับปรุงให้สามารถใช้งานไดง่้าย
มากข้ึน อีกทั้งกรรมการประเมินควรดูเอกสารอิเลคทรอนิกส์
ด้วย เพราะการกรอกข้อมูลลงในระบบพร้อมกับการปร้ิน
เอกสารออกมาท าใหส้ิ้นเปลืองทรัพยากร 
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่4 

ในระดบัหลกัสูตร มีความพร้อมทางดา้นซอฟต์แวร์
ก ล่ าวคือ  มี ระบบส าห รับจัด เก็บ ไฟล์บนระบบ  Cloud 
Computing และปัจจยัความพร้อมทางด้านซอฟต์แวร์ มีผล
อย่างแน่นอน แต่ควรแยกให้ชัดเจนว่าระบบท่ีหมายถึงคือ
ระบบอะไร ท างานส่วนไหน ปกติระบบท่ีท างานดา้นประกนั
คุณภาพอาจจะแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 1. ระบบท่ีใช้ในการ
จดัเก็บเอกสารของหลกัสูตร จะใช้ระบบน้ีช่วงระหว่างมีการ
จดัท า SAR  2. ระบบส่งขอ้มูล Che QA Online ของส่วนกลาง 
อนัน้ีมีความจ าเป็นอยา่งมาก  และควรเป็นระบบท่ีใช้งานง่าย  
เขา้ใจง่าย และไม่ยุ่งยาก ไม่กินเวลาภาระงานของอาจารย์ท่ี
เป็นผูรั้บผิดชอบกรอกมากจนเกินไป ซ่ึงถา้ระบบดงักล่าวใช้
งานยาก หรือไม่มีความเสถียรแลว้ จะส่งผลต่อความส าเร็จใน
การท าประกนัคุณภาพอย่างแน่นอน ทั้งน้ี ในช่วงแรกนั้น มี
ปัญหาเร่ืองของการใช้ Che QA Online จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้
ระบบจึงจะสามารถท างานให้ลุล่วงได้ ทั้งน้ี ระบบ Che QA 
Online ยงัมีขอ้บกพร่องอยู่มาก เช่น การออกรายงานท่ีไม่ยงั
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ไม่สมบูรณ์ ท าให้ใชเ้วลามากในการท าเล่มค่อนขา้งมาก หาก
สามารถกรอกในระบบแลว้ Print ออกมาเป็นเล่มส่งกรรมการ
ไดเ้ลย จะประหยดัเวลาในการท างานเป็นอยา่งมาก  
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่5 

หลักสูตรย ังไม่ มีความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ ซ่ึง
ซอฟต์แวร์ท่ีส่วนกลางก าหนดให้หลักสูตรใช้งาน มีความ
จ าเป็นในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นอย่างมาก  อีกทั้ งยงัส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน
ด้านประกันด้วย เพราะในปัจจุบัน มีการผลักดันให้กรอก
ขอ้มูล และด าเนินการรายงานผลการประเมินผ่านระบบ ซ่ึง
หากระบบไม่มีความเสถียร ไม่สนับสนุนการท างาน ไม่เอ้ือ
ต่อการท างาน การท างานบนระบบก็ไม่มีความหมาย ซ ้ ายงัจะ
เป็นการสร้างภาระให้กบัหลกัสูตรมากกว่าเดิม อีกทั้ง ระบบ
การกรอกข้อมูลออนไลน์  ย ังก าหนดให้กรอกแค่ ช่วง
ระยะเวลาหน่ึง  ซ่ึงช่วงเวลานั้น จะท าให้เกิดคอขวดของการ
ท างาน ระบบล่ม กรอกขอ้มูลได้ช้า ฉะนั้น หากจะให้มีการ
ประเมินผ่านระบบออนไลน์ ระบบต้องสามารถท างานได้
อย่างอรรถประโยชน์ เต็มท่ี ทั้งน้ี รวมไปถึงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 
ดว้ย  เช่น ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ ควรมีระบบการป้องกนัไวรัสเพื่อ
ป้องกนัความเสียหายของขอ้มูล ระบบควรมีการประมวลผลท่ี
รวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการใช ้   
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่6 

หลัก สู ตรย ังไม่ มี ความพ ร้อมด้านซอฟต์แว ร์            
ทั้งซอฟตแ์วร์ของหลกัสูตรเอง หรือแมก้ระทัง่ซอฟตแ์วร์ของ
ส่วนกลาง ซ่ึ งซอฟต์แวร์ ท่ี ต้องใช้ งาน  มีความจ าเป็น                
มีความส าคญั และส่งผลการความส าเร็จในการด าเนินงาน
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นอยา่งมาก มหาวิทยาลยั 
ควรให้การสนับสนุนในการจดัหาซอฟต์แวร์ท่ีเอ้ือต่อระบบ
การประกันคุณภาพ และควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่
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ผูรั้บผิดชอบด้านการประกนัคุณภาพอยู่เสมอ สามารถตอบ
ค าถาม หรือใหค้  าแนะน า เม่ือหลกัสูตรมีปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน 

ปัจจยัความพร้อมดา้นบุคลากร ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่1  
หลักสูตรมีความพร้อมด้านบุคลากรในระดับหน่ึง 

ประมาณ ร้อยละ 80 แต่อีกร้อยละ20 คือ ความเขา้ใจในการ
บรรยายเชิงพรรณนาในการรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และความพร้อมดา้นบุคลากรยงัมีความจ าเป็นอยา่ง
มาก เพราะหากบุคลากรในหลกัสูตรมีความเขา้ใจและใส่ใจ
ในการประกันคุณภาพจะท าให้การท าประกันคุณภาพมี
ความส าเร็จและด าเนินการท่ีลุล่วงเป็นอย่างดี จึงควรมีการ
อบรมและสร้างความพร้อมในการท าประกัน คุณภาพ
การศึกษาอยูเ่สมอ 
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่2 

หลักสูตรยงัไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีความจ าเป็น อีกทั้ ง หลักสูตรยงัมีปัญหาด้านความ
พร้อมด้านบุคลากร เน่ืองจาก จ านวนบุคลากรท่ีมีความเข้าใจ
และปฏิบัติงานจริง ๆ มีจ านวนน้อย ขาดเจ้าหน้ าท่ี ช่ วย
ด าเนินงานของหลักสูตร บางคนท าเพราะความจ าเป็น ความ
รับผิดชอบต่อองคก์ร จึงควรอบรมให้ความรู้และ ควรมีระเบียบ
ปฏิบติัให้ชัดเจน สร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา สามารถน าไปเป็นผลงาน / ภาระงาน ได ้
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่3 

หลักสูตรไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร ซ่ึงปัจจัย
ดังกล่าวยงัส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากบุคลากรของหลกัสูตร มี
อัตราการคงอยู่ต  ่ า  (มีการลาออกมาก) ท าให้ขาดผู ้ ท่ี มี
ประสบการณ์ในการท างาน จึงควรรักษาอาจารยใ์ห้คงอยู่กบั
องคก์ร ทั้งนโยบายระดบัคณะ / มหาวทิยาลยั จ  าเป็นตอ้งปรับ
ให้เอ้ือต่อการท างาน / การลาศึกษาต่อ / การขอต าแหน่งทาง
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วชิาการ / การให้รางวลั ควรจูงใจ สร้างแรงผลกัดนัใหอ้าจารย์
มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รใหม้ากกวา่น้ี 
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่4 

หากเป็นบุคลากรในการท างานประกนัคุณภาพ ทาง
หลักสูตรมีความพร้อม แต่ถ้าเป็นบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทางหลกัสูตรไม่มีเจา้หนา้ท่ีช่วยสนบัสนุนในส่วน
น้ี ซ่ึงมีความส าคญัและจ าเป็น เน่ืองจากหากหลกัสูตรมีปัญหา
ท่ีตอ้งการ IT Support แลว้ ไม่มีบุคลากรคอยช่วยแกไ้ขปัญหา 
หรือตอบค าถาม ก็อาจจะท าให้เกิดความยุ่งยากในการท างาน
ได้ แต่ทั้ งน้ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ทางด้าน
คอมพิวเตอร์อยู่แล้ว หากมีปัญหาในเบ้ืองต้นสามารถแก้ไข
ปัญหาเองได ้แต่มหาวทิยาลยัควรมีบุคลากรทางดา้นไอที เพื่อ
ช่วย Support การท าประกนัคุณภาพ เพื่อให้อาจารยท์  างานได้
คล่องตวัมากข้ึนกรณีท่ีมีปัญหา  
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่5 

บุคลากรในหลักสูตร มีความพร้อมในการท างาน
ดา้นการประกนัคุณภาพ และความพร้อมดงักล่าวมีส่วนท าให้
งานประกันมีความส าเร็จ และหากมีปัญหาไม่ว่าจะด้านใด 
หลักสูตร มีบุคลากรของคณะให้การสนับสนุน ให้ความ
ช่วยเหลือ เน่ืองจากในคณะ มีหลกัสูตรไม่มาก จึงท าให้มีการ
ดูแลท่ีทัว่ถึง   
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่6 

หลักสูตรมีความพร้อมด้านบุคลากรในระดับหน่ึง 
เน่ืองจากการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นหน้าท่ีท่ีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ทั้ งน้ี ควรเพิ่มการ
อบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งหมด ทั้งน้ี การสร้าง
ความเข้าใจในตัวบ่งช้ีต่าง ๆ ของท างานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เป็นส่วนท่ี
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ช่วยใหง้านประกนัคุณภาพการศึกษามีความส าเร็จ 

ปั จ จั ย ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น
กระบวนการ 

ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่1  
หลักสูตรมีความพร้องทางด้านกระบวนการอยู่ใน

ระดับดี และมีความจ าเป็นมากท่ีสุด เพราะหากหลักสูตรมี
กระบวนการประกันคุณภาพท่ีดีแล้วจะท าให้การท ารูปเล่ม
รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาจะรวดเร็วข้ึน และเขา้ใจ
ในการซักถามของกรรมการผู ้ประเมินได้ดี  และหาก
มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานท่ีสามารถตอบปัญหาในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถตอบได้ชัดเจนและ
เหมือนกันในค าตอบของแต่ละคนในหน่วยงานน้ี และมี
แบบฟอร์มในการท าประกนัคุณภาพท่ีชดัเจน 
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่2 

หลักสูตรมีความพร้อมด้านกระบวนการ และยงัมี
ความคิดเห็นว่ากระบวนการมีความจ าเป็นต่อการด าเนินงาน
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงในหลกัสูตรยงัมีปัญหา
ดา้นกระบวนการ เน่ืองจากขอ้มูลยงัไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ
ใช้ได ้มีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน จึงควรมีการแนะน าขอ้มูล
ตวับ่งช้ี และวิธีการท่ีทนัต่อเกณฑ์ หรือรูปแบบการรายงาน 
หรือ การสร้างคู่มือแนะน าวิธีการด าเนินงาน และหลักฐาน
ประกอบท่ีถูกต้อง และชัดเจน ข้อมูลจากส่วนกลาง ควร
น าไปใชไ้ด ้อา้งอิงไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่3 

หลกัสูตรไม่มีความพร้อมดา้นกระบวนการ ซ่ึงปัจจยั
ดังกล่าวยงัส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี ส่วนกลางยงัขาดการก ากับ
ดูแล หลัง / ระหว่าง / ก่อน การประกันคุณภาพฯ เม่ือได้รับ
การประเมินไปแลว้ ก็ไม่เกิดอะไรข้ึน ไม่มีการน าขอ้มูลไปใช้
ให้เกิดผล จึงควรมีการแจ้งข่าวสารให้ทั่วถึง มีการก ากับ
ติดตาม หลงัจากการประเมินวา่เป็นอยา่งไร จุดใดสัมฤทธ์ิผล 
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หรือจุดใดมีปัญหา ควรเป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนา
คุณภาพ จริง ๆ ไม่ใช่เป็นแค่เพียงหน่วยงานประเมิน 
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่4 

หลักสูตรมีความพร้อมด้านกระบวนการ ซ่ึงหาก
กระบวนการในท่ีน่ีหมายถึงกระบวนการในการจดัท า SAR 
ภายในหลักสูตร ทางหลักสูตรมีความพร้อม แต่หากเป็น
กระบวนการเร่ืองของการได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีมาช่วยสนบัสนุน
การประกนัคุณภาพในส่วนนั้น มีความจ าเป็นมากและส่งผล
ต่อความส าเร็จอย่างแน่นอนได้แก่ กระบวนการได้มาซ่ึง
ตวัเลขต่าง ๆ ท่ีใช้ในการกรอก Che QA Online แต่ในระดับ
หลกัสูตรยงัไม่มีปัญหา เพราะสามารถหาแหล่งขอ้มูลท่ีจ าเป็น
เองได ้แต่ก็อยากให้มหาวิทยาลยั Support ให้เกิดความง่ายใน
การได้ม าซ่ึ งข้อ มูล ท่ี ถู กต้องมากกว่า น้ี  ควรป รับป รุง
กระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพื่อใชใ้นการท าประกนั
คุณภาพ 
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่5 

หลัก สูตรมีความพ ร้อมด้านกระบวนการมาก
พอสมควร เน่ืองจากมีการเก็บขอ้มูลไวอ้ยูแ่ลว้ อีกทั้งขอ้มูลท่ี
มีอยู่ เป็นปัจจุบนั และสามารถน ามาใช้ไดท้นัที อาจจะมีบา้ง
ในบางคร้ัง ท่ีตอ้งใชข้อ้มูลจากหน่วยงานกลาง ทั้งน้ีหน่วยงาน
กลาง จึงควรตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า สามารถอา้งอิงได ้  
ผู้รับการสัมภาษณ์คนที ่6 

หลักสูตรมีความพ ร้อมด้านกระบวนการน้อย              
มีความกระจายตวัของข้อมูลไปท่ีอาจารยแ์ต่ละคน แต่ความ
พร้อมด้านกระบวนการก็ไม่ได้ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ งหมด และ
ส่วนกลาง ควรมีความชัดเจนในข้อมูลในการท างานด้าน
ประกันมากกว่าน้ี ควรมีข้อมูลท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ สามารถ
น าไปใชง้านไดท้นัต่อความตอ้งการ 
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 จากตารางที ่4.10 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ 
1. ปัจจัยความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถ

จับต้องได้) ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า หลกัสูตรมีความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ 
เน่ืองจากมี Server ท่ีใชใ้นเก็บขอ้มูล เก็บเอกสารการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจดัท า
เอกสาร แต่ไม่ใช่ปัจจยัท่ีจะท าให้การด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาเกิดความส าเร็จ
ในภาพรวมได ้และถึงแมท้างหลกัสูตรบางหลกัสูตร อาจจะไม่มีอุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ ท่ีครบครัน    
ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการท างาน เพราะอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรส่วนใหญ่ มีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัไว้
ส าหรับท างาน ไวส้ าหรับสอน หรือผลิตส่ือการสอนอยูแ่ลว้ และฮาร์ดแวร์บางชนิดสามารถยมื และ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะ รวมไปถึง กระดาษ หมึกพิมพ ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ ท่ีมีการสนบัสนุนให้
แต่ละหลกัสูตรใช้ในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามความเหมาะสม     
อีกทั้ งปัจจยัความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ยงัไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพของหลกัสูตร หลกัสูตรมีความพร้อม สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  

ใน ก าร น้ี  ผู ้ รั บ ก ารสั ม ภ าษ ณ์ ไ ด้ ให้ ข้ อ เส น อ แน ะ ว่ า  ค ว ร มี  Server ก ล าง                              
ของมหาวิทยาลยั เพื่อใช้การแชร์ขอ้มูลเอกสาร รูปภาพ ในการท าเอกสารของประกนัคุณภาพ และ
ควรมีการจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ให้พร้อมในแต่ละหลักสูตร อุปกรณ์ท่ีส าคัญคือ คอมพิวเตอร์                     
เคร่ืองปร้ินเตอร์  เคร่ือง Scanner 

2. ปัจจัยความพร้อมด้านซอฟต์แวร์  (ระบบหรือโปรแกรม) ผู้ รับการสัมภาษณ์         
ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า หลักสูตรมีความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ มีการใช้เทคโนโลยี Google 
Form ในการสร้างแบบฟอร์มในการเก็บขอ้มูลเอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ เพื่อให้อาจารยแ์ต่ละท่านใน
ภาควิชา ดึงข้อมูลเอาไปใช้หรือศึกษา เพื่อให้ข้อมูลการท าเอกสารเป็นไปในทางแนวกัน และ
หลกัฐานในการประกนัคุณภาพ สามารถดึงขอ้มูลไปใช้ในองค์ประกนัคุณภาพท่ีรับผิดชอบได้ มี
ระบบส าหรับจัดเก็บไฟล์บนระบบ Cloud Computing หากแต่โปรแกรมส่วนกลาง (CHE QA 
Online) ไม่มีความเสถียร ไม่สามารถรองรับการ Upload ข้อมูลจากไฟล์ในเคร่ืองได้ ซ่ึงปัจจัย
ดงักล่าวยงัส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งซอฟตแ์วร์ยงัมีความจ าเป็นเป็นอยา่งมาก เพราะถา้ซอฟต์แวร์ของระบบประกนัมีคุณภาพ จะ
สามารถท าเอกสารและหลกัฐานในการประกนัคุณภาพไดเ้ร็วข้ึน สามารถดึงหลกัฐานเอกสาร ค าสั่ง 
รายงาน รูปภาพกิจกรรมต่างๆ จะสามารถท างานประกนัไดเ้ร็วมากยิ่งข้ึน ฉะนั้น หากจะให้มีการ
ประเมินผ่านระบบออนไลน์ ระบบตอ้งสามารถท างานได้อย่างอรรถประโยชน์ อีกทั้งกรรมการ
ประเมินควรดูเอกสารอิเลคทรอนิกส์ด้วย เพราะการกรอกขอ้มูลลงในระบบพร้อมกบัการจดัพิมพ์
เอกสารออกมาท าให้ส้ินเปลืองทรัพยากรทั้งน้ี รวมไปถึงซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ดว้ย  เช่น ซอฟตแ์วร์ท่ีใช ้
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ควรมีระบบการป้องกนัไวรัสเพื่อป้องกนัความเสียหายของขอ้มูล ระบบควรมีการประมวลผลท่ี
รวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการใชง้าน 

ในการน้ี ผู ้รับการสัมภาษณ์ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจัดท าระบบ
สารสนเทศของระบบประกนัคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีท าให้แต่ละหลกัสูตรสามารถแชร์เอกสาร 
หลกัฐาน รูปภาพ ค าสั่ง และควรพฒันาระบบ หรือโปรแกรมท่ีเช่ือมต่อขอ้มูลงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา ควรปรับปรุงใหส้ามารถใชง้านไดง่้ายมากข้ึน  

3. ปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากร ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า  
หลกัสูตรมีความพร้อมด้านบุคลากรแต่ถึงแมจ้ะมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรละ 5 คน ก็มีเพียง
บางส่วนเท่านั้นท่ียอมเสียสละเวลาเพื่อท างานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บรรลุผล 
และบรรลุตามก าหนดเวลา เพราะส่วนมากจะให้ความส าคญั และทุ่มเทให้กบังานอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ
นับเป็นภาระงาน สามารถน าไปพิจารณาความดีความชอบ หรือทุ่มเทกับผลงานทางวิชาการ 
มากกว่าท่ีจะท างานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีถือว่าเป็นงานประจ าท่ีไม่สามารถน ามา
นับเป็นผลงานได้ อีกทั้ งอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ (อาจารย์เข้า – ออก มาก) ท าให้ขาดผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในการท างานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา และอีกประการคือ หลกัสูตรขาด
แคลนบุคลากรในการท างาน 

ในการน้ี ผูรั้บการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ ควรเพิ่มการอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งหมด ทั้งน้ี การสร้างความ
เขา้ใจในตวับ่งช้ีต่าง ๆ ของท างานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
เป็นส่วนท่ีช่วยใหง้านประกนัคุณภาพการศึกษามีความส าเร็จ 

4. ปัจจัยความพร้อมด้านกระบวนการ ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า  
หลักสูตรมีความพร้อมด้านกระบวนการ แต่ควรเพิ่มความชัดเจนของข้อมูลท่ีใช้ประกอบการ
ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา ขอ้มูลความเป็นปัจจุบนัสามารถใช้งานได้ทนัเวลา 
และส่วนกลาง ควรมีการประสานงานดา้นขอ้มูล ดา้นการแกปั้ญหา ควรมีความพร้อมและมีความรู้
ความสามารถท่ีแทจ้ริง มีขอ้มูลท่ีแม่นย  า สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีการประสานงานท่ีดี 
ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดเหล่าน้ี เป็นเคร่ืองหมายการันตีได้ว่า กระบวนการท่ีดีส่งผลสู่ความส าเร็จ
ของการท างานนั้นเอง 

ในการน้ี ผูรั้บการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการแนะน าขอ้มูลตวับ่งช้ี และ
วิธีการท่ีทนัต่อเกณฑ์ หรือรูปแบบการรายงาน หรือ การสร้างคู่มือแนะน าวิธีการด าเนินงาน และ
หลักฐานประกอบท่ีถูกต้อง และชัดเจน ข้อมูลจากส่วนกลาง ควรน าไปใช้ได้ อ้างอิงได้อย่างมี
คุณภาพ ควรมีหน่วยงานท่ีสามารถตอบปัญหาในการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถตอบได้
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ชดัเจนและเหมือนกนัในค าตอบของแต่ละคนในหน่วยงานน้ี และมีแบบฟอร์มในการท าประกนั
คุณภาพท่ีชดัเจน 

ทั้งนี้ ผลจากการสัมภาษณ์ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของผู้ตอบแบบสอบถามว่า 
ปัจ จัยความพ ร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ส่ งผลต่อความส าเร็จ ในการด าเนินงาน                   
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ              
ปัจจัยความพร้อมทางด้านซอฟต์แวร์  



 
 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ          
ในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ ได้จัดท าข้ึนเน่ืองจากผู ้วิจัยมีความสนใจในปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร หรืออาจารย์ผูรั้บผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั จ  านวน 350 คน และใช้
แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยไดท้  าการสัมภาษณ์ประธานหลกัสูตร หรือ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 6 หลกัสูตร ท่ีมีระดบัผลคะแนนอยูใ่นระดบั
ดีถึงดีมาก ซ่ึงไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างในการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 
350 คน พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิงจ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 และ เป็น
เพศชายจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0  

อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 36 ปี  – 45 ปี  จ  านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60  
รองลงมา  มีอายรุะหวา่ง 25 ปี – 35 ปี จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 มีอายตุั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70  และอายุต ่ ากว่า 25 ปี  จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
ตามล าดบั 
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ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.90 รองลงมา มีระดบัการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 และมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามล าดบั  

ต าแหน่งงาน ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน 289 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.57 รองลงมามีต าแหน่งเป็น ประธานหลักสูตร จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 17.43 
ตามล าดบั   

ประสบการณ์ในการท างาน (ปี) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ 6 ปี – 10 
ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40 รองลงมา มีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ 1 ปี – 5 ปี      
จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30  มีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ 11 ปี – 15 ปี จ  านวน 73 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 มีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ 16 ปี – 20 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.70  มีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ มากกวา่ 26 ปี ข้ึนไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.90 และมีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปี – 25 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามล าดบั  

ประสบการณ์การท างานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา (ปี) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การท างานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา มาแลว้ 1 ปี – 5 ปี จ  านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 69.70 
รองลงมาท างานประกนัคุณภาพการศึกษา มาแลว้ 6 ปี – 10 ปี จ  านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 
และท างานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา มาแลว้ 7 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

1. ปัจจัยความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถ               
จับต้องได้) พบว่ามีความคิดเห็นรวมในระดับมาก มีค่าเฉ ล่ียเท่ ากับ  4.17  โดยข้อท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีความสามารถใน
การต่อพ่วงกบัเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ได้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.46 รองลงมาคือ มีสถานท่ีเก็บอุปกรณ์ และ
เคร่ืองมืออย่างเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับอุปกรณ์ อ่ืน ๆ มีคะแนนเฉล่ีย 4.29 และข้อท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามไดใ้ห้คะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีความเพียงพอต่อความตอ้งการใช้
งานประกนัคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 

2. ปัจจัยความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ (ระบบหรือโปรแกรม) พบว่า มีความคิดเห็นรวม                
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 โดยขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกนัเป็นอนัดบั
หน่ึง คือ ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในหน่วยงานช่วยสนับสนุนงานประกนัคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 
4.29 รองลงมาคือซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในหน่วยงาน มีระบบการประมวลผลท่ีรวดเร็ว ทนัต่อการใช้งาน                    
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ในการประกนัคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 4.22 และขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้ะแนนนอ้ย
ท่ีสุดคือ ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในหน่วยงานมีการใช้งานสะดวกง่ายส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา                    
มีคะแนนเฉล่ีย 3.83 

3. ปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากร พบว่า มีความคิดเห็นรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.85 โดยขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ บุคลากร         
มีทกัษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา         
มีคะแนนเฉล่ีย 3.95 รองลงมาคือ บุคลากรมีความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยี
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.93 และข้อท่ีผูต้อบแบบสอบถามได้ให้
คะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ บุคลากรมีทกัษะการซ่อมบ ารุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเบ้ืองตน้ มีคะแนน
เฉล่ีย 3.74 

4. ปัจจัยความพร้อมด้านกระบวนการ พบวา่ มีความคิดเห็นรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.83 โดยขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ หน่วยงาน
กลางสามารถตอบค าถาม ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาชดัเจนและรวดเร็ว มี
คะแนนเฉล่ีย 3.96 รองลงมาคือ ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศมีความพร้อม สามารถน ามาใชส้ าหรับ
การประกนัคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.90 และขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้คะแนนน้อย
ท่ีสุดคือ หน่วยงานกลางมีการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.59 

ทั้ งน้ี ในภาพรวมนั้ น ปัจจยัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร              
มหาวิทยาลยัราชภฏั พบวา่ ในภาพรวมทั้งหมด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นรวมในระดบัมาก        
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 โดยปัจจยัท่ีมีความคิดเห็นตรงกันเป็นอนัดับหน่ึง คือ ปัจจยัความพร้อม               
ด้านฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถจบัตอ้งได้) มีความคิดเห็นรวม             
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ ปัจจยัความพร้อมด้านกระบวนการ  มีความ
คิดเห็นรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 อนัดบัท่ีสาม คือ ปัจจยัความพร้อมดา้นบุคลากร                    
มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉล่ียเท่า 3.85 และปัจจัยความพร้อม               
ดา้นซอฟตแ์วร์ (ระบบหรือโปรแกรม) มีความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 3.83 ตามล าดบั  

 
 



107 
 

 

ผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่     

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พบว่า ในภาพรวมทั้ งหมด               
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 โดยประเด็นท่ีมีความคิดเห็น
ตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ในภาพรวมผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบั
หลกัสูตร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 รองลงมาคือ ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมี
ความสุขในการท างานประกนัคุณภาพการศึกษา ในระดบัมาก คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.79 และขอ้ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้คะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อระบบการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ตามล าดบั 

วเิคราะห์ตัวแปรอสิระด้วยวธีิสหสัมพนัธ์เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวจัิย  
การทดสอบสมมติฐานเบ้ืองต้นได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation) ท่ีระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงการบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ 
จะใชต้วัเลขของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ หากค่าสหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้-1 หรือ 1 แสดงถึงการมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง (Hinkle D.E.1998) โดยค่า  r  แสดงถึงระดบัความสัมพนัธ์  

เม่ือพิจารณาจากตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อความส าเร็จความส าเร็จในการด าเนินงาน            
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจยัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน          
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีมีระดบั
ความสัมพันธ์ สูงสุด  คือ ความพร้อมด้านกระบวนการ (r = 635, sig = .000) รองลงมาคือ             
ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ (r = 632, sig = .000)  ตามล าดบั ส่วนความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ และ
ความพร้อมดา้นบุคลากรไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ 

การวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis)     
ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์          

การถดถอยแบบพหุวิธี (Stepwise Multiple Regression) พบว่า ปัจจยัความพร้อมด้านซอฟต์แวร์            
มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .904 และสามารถร่วมกนั
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พยากรณ์ความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จด้านผลการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ไดร้้อยละ 81.70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.000  โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการพยากรณ์ เท่ากบั ±.34  

สามารถก าหนดสมการท่ีอธิบายผลการประเมินโดยวธีิการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน 
โดยเขียนเป็นสมการได ้ดงัน้ี 
 
   Y =3.751 + .726 (X2)    
 

โดยให ้   Y    แทน  ค่าคงท่ีความส าเร็จดา้นผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
การศึกษา  

   X1 แทน ปัจจยัความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ 
   X2 แทน ปัจจยัความพร้อมดา้นซอฟตแ์วร์ 
   X3 แทน ปัจจยัความพร้อมดา้นบุคลากร 
   X4 แทน ปัจจยัความพร้อมดา้นกระบวนการ 
 

ซ่ึงสมการเส้นถดถอยข้างต้น สามารถท านายปัจจยัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั
หลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ได้ร้อยละ Adjusted R2  81.60 สามารถอธิบายตวัแปรได ้
รายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจยัความพร้อมดา้นซอฟตแ์วร์ ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ยอมรับสมมติฐาน แสดงให้
เห็นว่า หากมีซอฟท์แวร์ท่ีดี ใช้งานง่าย มีความเสถียร มีความทันสมัย มีความอรรถประโยชน์ 
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้จะเป็นตวัช่วยกระตุน้                  
ให้การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้นอกจากน้ี ยงัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีว่าการประกนัคุณภาพการศึกษามี
ความส าคัญต่อการประเมินผล ซ่ึงจะเป็นตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้น ความพร้อมดา้นซอฟตแ์วร์จึงเป็นตวัแปรอีกอยา่งหน่ึงท่ีเป็นหวัใจส าคญัในการ
ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน     

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร  ผลการวจิยัพบวา่  ปฏิเสธสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัความพร้อมดา้นซอฟตแ์วร์ ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน    

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ผลการวจิยัพบวา่ ยอมรับสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัความพร้อมดา้นบุคลากร ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน      

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ผลการวจิยัพบวา่  ปฏิเสธสมมติฐาน  
สมมติฐานที่  4 ปัจจัยความพร้อมด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผลการวิจยัพบว่า ปฏิเสธ
สมมติฐาน  

ข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยได้ท าการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ า
หลกัสูตร ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 6 หลกัสูตร ท่ีมีระดบัผลคะแนนอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก     
โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี  

1. ปัจจัยความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
จับต้องได้) ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า หลกัสูตรมีความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ 
เน่ืองจากมี Server ท่ีใชใ้นเก็บขอ้มูล เก็บเอกสารการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจดัท า
เอกสาร แต่ไม่ใช่ปัจจยัท่ีจะท าให้การด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาเกิดความส าเร็จ
ในภาพรวมได ้และถึงแมท้างหลกัสูตรบางหลกัสูตร อาจจะไม่มีอุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ ท่ีครบครันก็
ไม่ส่งผลกระทบต่อการท างาน เพราะอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรส่วนใหญ่ มีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัไว้
ส าหรับท างาน ไวส้ าหรับสอน หรือผลิตส่ือการสอนอยูแ่ลว้ และฮาร์ดแวร์บางชนิดสามารถยมื และ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะ รวมไปถึง กระดาษ หมึกพิมพ ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ ท่ีมีการสนบัสนุนให้
แต่ละหลกัสูตรใชใ้นการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามความเหมาะสม อีก
ทั้งปัจจยัความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ยงัไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ
ของหลกัสูตร หลกัสูตรมีความพร้อม สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  

ในการน้ี ผูรั้บการสัมภาษณ์ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมี Server กลางของมหาวิทยาลัย      
เพื่อใช้การแชร์ขอ้มูลเอกสาร รูปภาพ ในการท าเอกสารของประกนัคุณภาพ และควรมีการจดัเตรียม
ฮาร์ดแวร์ใหพ้ร้อมในแต่ละหลกัสูตร อุปกรณ์ท่ีส าคญัคือ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ือง Scanner 

2. ปัจจัยความพร้อมด้านซอฟต์แวร์  (ระบบหรือโปรแกรม) ผู้ รับการสัมภาษณ์         
ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า หลักสูตรมีความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ มีการใช้เทคโนโลยี Google 
Form ในการสร้างแบบฟอร์มในการเก็บขอ้มูลเอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ เพื่อให้อาจารยแ์ต่ละท่านใน
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ภาควิชา ดึงข้อมูลเอาไปใช้หรือศึกษา เพื่อให้ข้อมูลการท าเอกสารเป็นไปในทางแนวกัน และ
หลกัฐานในการประกนัคุณภาพ สามารถดึงขอ้มูลไปใช้ในองค์ประกนัคุณภาพท่ีรับผิดชอบได้ มี
ระบบส าหรับจัดเก็บไฟล์บนระบบ Cloud Computing หากแต่โปรแกรมส่วนกลาง (CHE QA 
Online) ไม่มีความเสถียร ไม่สามารถรองรับการ Upload ข้อมูลจากไฟล์ในเคร่ืองได้ ซ่ึงปัจจัย
ดงักล่าวยงัส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งซอฟตแ์วร์ยงัมีความจ าเป็นเป็นอยา่งมาก เพราะถา้ซอฟต์แวร์ของระบบประกนัมีคุณภาพ จะ
สามารถท าเอกสารและหลกัฐานในการประกนัคุณภาพไดเ้ร็วข้ึน สามารถดึงหลกัฐานเอกสาร ค าสั่ง 
รายงาน รูปภาพกิจกรรมต่างๆ จะสามารถท างานประกนัไดเ้ร็วมากยิ่งข้ึน ฉะนั้น หากจะให้มีการ
ประเมินผ่านระบบออนไลน์ ระบบตอ้งสามารถท างานได้อย่างอรรถประโยชน์ อีกทั้งกรรมการ
ประเมินควรดูเอกสารอิเลคทรอนิกส์ด้วย เพราะการกรอกข้อมูลลงในระบบพร้อมกับการจดัพิมพ์
เอกสารออกมาท าให้ส้ินเปลืองทรัพยากรทั้งน้ี รวมไปถึงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ดว้ย  เช่น ซอฟต์แวร์ท่ีใช ้
ควรมีระบบการป้องกนัไวรัสเพื่อป้องกนัความเสียหายของขอ้มูล ระบบควรมีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว 
ทนัต่อความตอ้งการใชง้าน 

ในการน้ี ผู ้รับการสัมภาษณ์ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจัดท าระบบ
สารสนเทศของระบบประกนัคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีท าให้แต่ละหลกัสูตรสามารถแชร์เอกสาร 
หลกัฐาน รูปภาพ ค าสั่ง และควรพฒันาระบบ หรือโปรแกรมท่ีเช่ือมต่อขอ้มูลงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาควรปรับปรุงใหส้ามารถใชง้านไดง่้ายมากข้ึน  

3. ปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากร ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า  
หลกัสูตรมีความพร้อมด้านบุคลากรแต่ถึงแมจ้ะมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรละ 5 คน ก็มีเพียง
บางส่วนเท่านั้นท่ียอมเสียสละเวลาเพื่อท างานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บรรลุผล 
และบรรลุตามก าหนดเวลา เพราะส่วนมากจะให้ความส าคญั และทุ่มเทให้กบังานอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ
นับเป็นภาระงาน สามารถน าไปพิจารณาความดีความชอบ หรือทุ่มเทกับผลงานทางวิชาการ 
มากกว่าท่ีจะท างานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีถือว่าเป็นงานประจ าท่ีไม่สามารถน ามา
นับเป็นผลงานได้ อีกทั้ งอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ (อาจารย์เข้า – ออก มาก) ท าให้ขาดผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในการท างานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา และอีกประการคือ หลกัสูตรขาด
แคลนบุคลากรในการท างาน 

ในการน้ี ผูรั้บการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ ควรเพิ่มการอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งหมด ทั้งน้ี การสร้างความ
เขา้ใจในตวับ่งช้ีต่าง ๆ ของท างานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
เป็นส่วนท่ีช่วยใหง้านประกนัคุณภาพการศึกษามีความส าเร็จ 
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4. ปัจจัยความพร้อมด้านกระบวนการ ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า  
หลักสูตรมีความพร้อมด้านกระบวนการ แต่ควรเพิ่มความชัดเจนของข้อมูลท่ีใช้ประกอบการ
ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา ขอ้มูลความเป็นปัจจุบนัสามารถใช้งานได้ทนัเวลา 
และส่วนกลาง ควรมีการประสานงานดา้นขอ้มูล ดา้นการแกปั้ญหา ควรมีความพร้อมและมีความรู้
ความสามารถท่ีแทจ้ริง มีขอ้มูลท่ีแม่นย  า สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีการประสานงานท่ีดี 
ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดเหล่าน้ี เป็นเคร่ืองหมายการันตีได้ว่า กระบวนการท่ีดีส่งผลสู่ความส าเร็จ
ของการท างานนั้นเอง 

ในการน้ี ผูรั้บการสัมภาษณ์ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการแนะน าขอ้มูลตวับ่งช้ี และ
วิธีการท่ีทนัต่อเกณฑ์ หรือรูปแบบการรายงาน หรือ การสร้างคู่มือแนะน าวิธีการด าเนินงาน และ
หลักฐานประกอบท่ีถูกต้อง และชัดเจน ข้อมูลจากส่วนกลาง ควรน าไปใช้ได้ อ้างอิงได้อย่างมี
คุณภาพ ควรมีหน่วยงานท่ีสามารถตอบปัญหาในการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถตอบได้
ชดัเจนและเหมือนกนัในค าตอบของแต่ละคนในหน่วยงานน้ี และมีแบบฟอร์มในการท าประกนั
คุณภาพท่ีชดัเจน 

ทั้งนี้ ผลจากการสัมภาษณ์ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของผู้ตอบแบบสอบถามว่า 
ปัจจัยความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่ งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ ปัจจัยความ
พร้อมทางด้านซอฟต์แวร์  
 
อภิปรายผล 

ปัจจยัความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ สามารถ
สร้างสมการไดด้งัน้ี 

 
   Y = 3.751 + .726 (X2)    
 

โดยผูว้จิยัจะอภิปรายรายละเอียดของแต่ละตวัแปร ดงัน้ี 
1. ปัจจัยความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ (ระบบและโปรแกรม)  ส่งผลต่อความส าเร็จ                 

ในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร (ยอมรับสมมติฐาน)       
แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการด าเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ยงัมีความไม่เหมาะสม ไม่สนับสนุน หรือเอ้ือประโยชน์ต่อการ
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ท างาน ไม่ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร
ซอฟตแ์วร์มีการใชง้านท่ีไม่สะดวกสบาย มีความยุง่ยากซบัซ้อน โดยเฉพาะระบบ CHE QA แต่ก็ยงั
มีการผลักดนัให้ใช้งานในระบบ CHE QA แต่การใช้งานก็ไม่สามารถท างานได้อย่างครอบคลุม 
กล่าวคือ สามารถกรอกข้อมูล แต่ไม่สามารถพิมพ์เอกสารรายงานการประเมินตนเองได้อย่าง
สมบูรณ์ จึงเป็นการเพิ่มภาระใหก้บัผูป้ฏิบติั อีกทั้ง ยงัตอ้งมีการ Print out รายงานการประเมินตนเอง
ออกมา เพื่อรองรับการตรวจประเมิน ทั้งท่ีขอ้มูลทั้งหมดก็มีในระบบ สามารถดูออนไลน์ได ้จึงท า
ให้ส้ินเปลืองทรัพยากร จึงท าให้ผูป้ฏิบติัไม่ค่อยพึงพอใจต่อการใชร้ะบบเท่าท่ีควร แต่ก็ตอ้งท าตาม
นโยบาย หรือ ท าตามหนา้ท่ี ทั้งน้ี ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่ หากระบบ CHE QA มี
ความพร้อม มีการท างานท่ีครบวงจรมากกว่าน้ี จะส่งผลให้งานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัหลกัสูตรมีความส าเร็จได ้สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ โดยผูรั้บการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นวา่ หากซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในหน่วยงานมีคุณสมบติัท่ีครบถว้น ครอบคลุมการท างาน จะ
ช่วยสนบัสนุนงานประกนัคุณภาพการศึกษาให้ประสบความส าเร็จได ้ทั้งน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Langerman (2008, p.14) กล่าววา่ขอ้มูลเก่ียวกบักรอบมาตรฐานวิธีการประกนัคุณภาพจะช่วย
องคก์รในการควบคุมคุณภาพของตวัเองในการด าเนินโครงการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัข่าวสารขอ้มูลและการส่ือสาร นับตั้งแต่การสร้างการน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล 
การรับและส่งข้อมูล  การจัดเก็บและการน าไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่าน้ีมักจะหมายถึง
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (Hardware) ส่วนค าสั่ง (Software) และส่วนข้อมูล 
(Data) และระบบส่ือสารต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นโทรศพัท์ ระบบส่ือสารขอ้มูล ดาวเทียมหรือเคร่ืองมือ
ส่ือสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย 

2. ปัจจัยความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่สามารถจับต้องได้) ไม่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร (ปฏิเสธ
สมมติฐาน)  แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความพร้อมทางด้านฮาร์ดแวร์ 
(อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีสามารถจับต้องได้) ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีความคิดเห็นว่า ในระดับ
หลกัสูตร ถึงแมห้ลกัสูตรบางหลกัสูตร อาจจะไม่มีอุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ท่ีครบครัน ก็ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการท างาน เพราะอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรส่วนใหญ่ มีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัไวส้ าหรับท างาน ไว้
ส าหรับสอน หรือผลิตส่ือการสอนอยูแ่ลว้ และฮาร์ดแวร์บางชนิดสามารถยืม และไดรั้บการสนบัสนุน
จากคณะ สอดคล้องกับ สมาน  รังสิโยกฤษฎ (2522) กล่าวว่าความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร คือการได้รู้ความสามารถและทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรจะท าให้ผูบ้ริหารสามารถก าหนดแนวทางในการพฒันาบุคลากรให้ตรงกบัความตอ้งการมาก
ท่ีสุด เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพสามารถใชง้านเทคโนโลยท่ีีมีให้เกิดประสิทธิภาพ 
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3. ปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากร ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปฏิเสธสมมติฐาน) แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความพร้อมด้านบุคลากรว่า ผูบ้ริหารให้ความส าคญัในการใช้
เทคโนโลยีส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ประจ ามีการพัฒนาทักษะในการใช้
เทคโนโลยใีหม่ ๆ มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ ๆ มาประยุกตใ์ชส้ าหรับ การประกนัคุณภาพ
การศึกษา แต่ในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษานั้น บุคลากร (อาจารยป์ระจ า) ไม่มี
ความพร้อม เพราะถึงแมจ้ะมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรละ 5 คน แต่ก็มีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ี
ยอมเสียสละเวลา  เพื่อท างานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บรรลุผล และบรรลุตาม
ก าหนดเวลา เพราะส่วนมากจะให้ความส าคญั และทุ่มเทให้กบังานอ่ืน ๆ ท่ีสามารถนับเป็นภาระ
งาน สามารถน าไปพิจารณาความดีความชอบ หรือทุ่มเทกบัผลงาน ทางวิชาการ มากกวา่ท่ีจะท างาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีถือว่าเป็นงานประจ าท่ีไม่สามารถน ามานับเป็นผลงานได ้
สอดคลอ้งกบั (กรมวิชาการ, 2544 ก) กล่าววา่ ผูบ้ริหารใชส้ารสนเทศเพื่อก าหนดนโยบาย การวางแผน 
การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก การ นิเทศ ก ากบัและติดตามการประเมินผลและการใชข้วญัก าลงัใจใน
การบริหารจดัการเพื่อให้ เกิดการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาได ้ซ่ึงสถานศึกษาสามารถใช้
สารสนเทศในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับสถานศึกษาเพื่อใช้ระบบสารสนเทศจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินภายนอกท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ซ่ึงจะเห็นไดว้่า
นอกจากระบบสารสนเทศ จะจ าเป็นในงานประกนัคุณภาพการศึกษาแลว้ ยงัช่วยสนบัสนุนการบริหาร
จดัการเรียนรู้ และการพฒันาตนเองอีกดว้ยเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ผูบ้ริการมี
ส่วนส าคญัยิ่งในการผลักดันบุคคลเหล่าน้ีเพื่อเป็นตวัขบัเคล่ือนระบบการท างานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จดา้น
ผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร  

4. ปัจจัยความพร้อมด้านกระบวนการ  ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน               
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปฏิเสธสมมติฐาน) แสดงให้เห็นว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงาน วา่มีความพร้อม แต่
ควรเพิ่มความชดัเจนของขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ขอ้มูล
ความเป็นปัจจุบนัสามารถใชง้านไดท้นัเวลา และส่วนกลางควรมีการประสานงานดา้นขอ้มูล ดา้นการ
แก้ปัญหา ควรมีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถท่ีแท้จริง มีข้อมูลท่ีแม่นย  า สอดคล้องกับ 
Mizikaci (2006) ไดว้ิจยัเร่ือง การสร้างรูปแบบการประเมินคุณภาพอุดมศึกษาโดยใชว้ิธีการเชิงระบบ 
ได้เสนอรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยใช้วิธีการเชิงระบบ ผลการวิจยั
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พบว่า ในระบบคุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการประเมินผล ประกอบด้วย 3 ส่วน 
(Subsystem) ระบบสังคม (Social system) ระบบเทคนิค (Technical system) และระบบการจดัการ 
(Managerial system) ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีได้บูรณาการโดยใช้วิธีการเชิง
ระบบมาเป็นเคร่ืองมือประเมินคุณภาพ ซ่ึงการสร้างกระบวนการท างานหรือการตรวจสอบและเก็บ
ขอ้มูลท่ีทนัสมยัก็จะส่งผลดีต่อการท างานซ่ึงการประกนัคุณภาพการศึกษามีความส าคญัมากในการ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผูป้กครองว่า บุตรหลานท่ีเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาจะได้รับการจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถหล่อหลอมให้บุตรหลานเป็นคนดี คนเก่ง และเรียนอย่างมีความสุข  
ซ่ึงการสร้างกระบวนการท่ีดี จะส่งผลต่อการท างานประกนัคุณภาพการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถสร้างแบบจ าลอง 
ปัจจยัความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ไดด้งัภาพท่ี 5.1 ดงัน้ี 
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โครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 3 ส่วน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.1  แบบจ าลองปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
     ในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 
จากภาพที่ 5.1 สามารถสรุปแบบจ าลองได้ว่า ปัจจยัความพร้อมทางด้านซอฟต์แวร์ 

ประกอบดว้ย ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นหน่วยงานช่วยสนบัสนุนงานประกนัคุณภาพการศึกษา ซอฟตแ์วร์ท่ี
ใชใ้นหน่วยงานมีระบบการประมวลผลท่ีรวดเร็ว ทนัต่อการใชง้านในการประกนัคุณภาพการศึกษา               
มีระบบการป้องกันการโจมตีจากไวรัสซ่ึงจะส่งผลกระทบกับข้อมูลของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน          
ระดับหลักสูตร แต่ทั้งน้ี ยงัมีอีกโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นอีก 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจยัความพร้อม

ความส าเร็จในการด าเนินงานด าเนินงาน 
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ปัจจัยความพร้อมทางด้านซอฟต์แวร์ 
1. ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นหน่วยงานช่วยสนบัสนุนงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 

2. ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในหน่วยงานมีระบบการประมวลผลท่ี
รวดเร็ว ทันต่อการใช้งานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3. มีระบบการป้องกันการโจมตีจากไวรัสซ่ึงจะส่งผล
กระทบกบัขอ้มูลของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ปัจจัยความพร้อมทางด้านฮาร์ดแวร์ 
1. อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ เค ร่ื อ ง มื อ มี ค ว าม 
สามารถในการต่อพว่งกบัเทคโนโลยี
อ่ืน ๆ ได ้

2. มีสถานท่ีเก็บอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
อย่างเป็ นสั ด ส่ วน  ไม่ปะปนกับ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ  

3. อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีความทนัสมยั 
และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลง
ในอนาคตได ้

ปัจจัยความพร้อมทางด้านบุคลากร 
1. บุคลากรมีทกัษะในการประยุกต์ใช้
เท ค โน โล ยีส ารสน เท ศ ให ม่  ๆ 
ส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

2. บุ ค ล าก ร มี ค ว าม ก ระ ตื อ รือ ร้ น 
แสวงหาความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
ส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3. บุ ค ล าก ร มี ทั ก ษ ะ ใน ก าร เลื อ ก
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่  ๆ มา
ปรับใช้ส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ปัจจัยความพร้อมทางด้านกระบวนการ 
1. หน่วยงานกลางสามารถตอบค าถาม 
ให้ ค  าแน ะน า เ ก่ี ยวกับ เร่ื อ งก าร
ประกนัคุณภาพการศึกษาชดัเจนและ
รวดเร็ว 

2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความ
พร้อม สามารถน ามาใช้ส าหรับการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

3. มีระบบการแจ้งเตือนเม่ือข้อมูลการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาไม่ครบ และ 
หน่วยงานกลางมีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง และมีการปรับปรุงขอ้มูลฯ 
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ทางดา้นฮาร์ดแวร์ ประกอบดว้ย อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีความ สามารถในการต่อพว่งกบัเทคโนโลยี
อ่ืน ๆ  ได ้มีสถานท่ีเก็บอุปกรณ์และเคร่ืองมืออยา่งเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ อุปกรณ์
และเคร่ืองมือมีความทนัสมยั และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้ ปัจจยัความพร้อม
ทางดา้นบุคลากร ประกอบดว้ย บุคลากรมีทกัษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ 
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรมีความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรมีทักษะในการเลือกเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ มาปรับใชส้ าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา และปัจจยัความพร้อมทางดา้น
กระบวนการ ประกอบด้วย หน่วยงานกลางสามารถตอบค าถาม ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาชัดเจนและรวดเร็ว ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศมีความพร้อม สามารถ
น ามาใช้ส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา มีระบบการแจง้เตือนเม่ือขอ้มูลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาไม่ครบ และหน่วยงานกลางมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง และมีการปรับปรุงขอ้มูล เพื่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาอยูเ่สมอ ท่ีช่วยให้การด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสบความส าเร็จได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ผลการวจัิย 
จากผลการวิจัย เร่ือง ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัความพร้อมทางดา้นซอฟตแ์วร์ ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน              
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                     
ทั้งน้ี ส าหรับหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีจะน าผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปใช้ เพื่อเป็นการวางแผนกลยุทธ์       
การบริหารงานขององค์กรนั้ น  ควรค านึงถึง นโยบาย หรือบริบทขององค์กรนั้ น  ๆ ด้วย                    
เพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์เหมาะสม และสอดคลอ้งกบับริบทขององคก์รมากท่ีสุด อาจจะพิจารณา     
ตามความส าคญัของปัจจยัท่ีองค์กรหรือหน่วยงานสามารถน ามาใช้ได้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด          
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการวจัิยทีค่วรท าต่อไป 
เพื่อให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อในอนาคตท่ีกว้างมากข้ึน ผู ้วิจ ัยจึง             

ขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจยัในอนาคต คือ ควรมีการขยายพื้นท่ีในการท าวิจยั เพื่อให้ได้
กลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งข้ึน และควรศึกษาถึงปัจจยัของตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ซ่ึงยงัมีอีกหลายตวัแปร        
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ท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้
ผลการวจิยัเกิดสมมติฐานอ่ืน ๆ ในอนาคต 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ – นามสกุล นางกญัชลี   หมูฝ้ัน 
 
วนั เดือน ปีเกดิ 15 กรกฎาคม 2524 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บ้าน เลข ท่ี  101  หมู่  4   ต าบล เ มือง เล็น   อ า เภอสันทราย                

จงัหวดัเชียงใหม่ 50210  
 
ประวตัิการศึกษา พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547  ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

การจดัการ มหาวทิยาลยัพายพั 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2558 นักวิชาการศึกษา ส านักมาตรฐานและ

ประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั นกัวชิาการศึกษา ส านกังานจดัการศึกษา
ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ศิ ล ป วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ก 

 
แบบสอบถามการวจัิย 

 
เร่ือง   ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน                  

ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ค าช้ีแจง 
1. การวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัเชียงใหม่ 
2. แบบสอบถามฉบับน้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

3. แบบสอบถามชุดน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  
ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล     
ส่วนที ่2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

ส่งผลต่อความส าเ ร็จในการด า เนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน            
ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 

ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ  
4. กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
5. แบบสอบถามฉบบัน้ี ใช้ประกอบการวิจยัเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ซ่ึงทุกค าตอบจะถูก

เก็บรวบรวมไวเ้ป็นความลบั และจะน าเสนอขอ้มูลเพียงภาพรวมเท่านั้น โดยผลการศึกษา   
ท่ีไดท้างผูว้จิยัคาดวา่จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวางแผนการบริหารองคก์ร 

                                                                                     
                                                                                                           นางกญัชลี    หมูฝ้ัน 

     นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
     มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
                       ผูว้จิยั 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ปัจจยัความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีสามารถจบัตอ้ง
ได ้ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  

2. ปัจจยัความพร้อมดา้นซอฟตแ์วร์ หมายถึง ระบบและโปรแกรม ท่ี เ อ้ือต่อการ
ด าเนินงานดา้นการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3. ปัจจยัความพร้อมดา้นบุคลากร หมายถึง ผูบ้ริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลกัสูตร ระดบัหลกัสูตร ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

4. ปัจจยัความพร้อมดา้นกระบวนการ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของส่วนกลาง   
ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบ  ท่ีตรงกบัขอ้มูลความเป็นจริงเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม 

 
1. เพศ 
 1. ชาย       2. หญิง 
 

2. อายุ 
 1. ต ่ากวา่ 25 ปี     2. ระหวา่ง 25 ปี – 35 ปี  
 3. ระหวา่ง 36 ปี – 45 ปี    4. ตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป  
 

3. ระดับการศึกษา 
 1. ระดบัปริญญาตรี     2. ระดบัปริญญาโท   
 3. ระดบัปริญญาเอก     
 

4. ต าแหน่ง 
 1. ประธานหลกัสูตร.     2. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

5. ประสบการณ์ในการท างาน ………………………………………. ปี 
 

6. ประสบการณ์การท างานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา …………………………………. ปี 
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ส่วนที ่2   แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
ส่งผลต่อความส าเร็จ  ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน          
ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง : โปรดอ่านขอ้ความแลว้ท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัความคิดเห็น ท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด และตอบค าถามใหค้รบทุกขอ้ 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้าน
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลกัสูตร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

น้อย
ทีสุ่ด 

 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 

 
(1) 

ปัจจัยความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีส่ามารถจับต้องได้) 

1. วัสดุ /  ครุภัณฑ์ มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการ และเอ้ือต่อการด าเนินงานด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

2. อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีความเพียงพอต่อความ
ตอ้งการใชง้านประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

3. อุปกรณ์และเคร่ืองมืออยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ดี  และเอ้ือต่อการท างานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

     

4.  อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีความทันสมัย และ
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

     

5.  อุปกรณ์และเคร่ืองมือมีความสามารถในการ
ต่อพว่งกบัเทคโนโลยอ่ืีน ๆ ได ้

     

6.  อุปกรณ์และเคร่ืองมือสามารถรองรับการ
ประมวลผลท่ีรวดเร็ว ทนัต่อการใชง้านในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้าน
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลกัสูตร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

น้อย
ทีสุ่ด 

 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 

 
(1) 

7.  มีสถานท่ีเก็บอุปกรณ์และเคร่ืองมืออย่างเป็น
สัดส่วน ไม่ปะปนกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ   

     

ปัจจัยความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ (ระบบและโปรแกรม)  

8.  ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในหน่วยงานเหมาะสมกับ
ว ัต ถุประสงค์ในการด า เ นินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

     

9.  ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในหน่วยงานมีการใช้งาน
สะดวก ง่ ายส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

     

10. ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในหน่วยงานมีความทนัสมยั 
และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต 

     

11. ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในหน่วยงาน มีระบบการ
ประมวลผลท่ีรวดเร็ว ทนัต่อการใชง้านในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

12. ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในหน่วยงานช่วยสนับสนุน
งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

13. มีระบบการป้องกนัการโจมตีจากไวรัส  ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบกับข้อ มูลของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

     

14. มีระบบการเก็บรักษาข้อมูล / หลักฐานท่ีใช้
ส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

     



128 
 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้าน
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลกัสูตร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

น้อย
ทีสุ่ด 

 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 

 
(1) 

ปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากร  

15. ผูบ้ริหารให้ความส าคญัในการใช้เทคโนโลยี
ส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

16. บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการประกัน คุณภาพ
การศึกษา 

     

17. บุคลากรมีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีส าหรับ
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

18. บุคลากรมีทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ ส าหรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

     

19. บุคลากรมีความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้
ในการใช้เทคโนโลยีส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

     

20. บุคลากรมีทักษะในการเลือกเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ มาปรับใช้ส าหรับการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

21. บุ คล าก ร มีทักษะก า ร ซ่ อมบ า รุ ง ร ะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเบ้ืองตน้ 

     

ปัจจัยความพร้อมด้านกระบวนการ  

22. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความพร้อม 
สามารถน ามาใช้ส าหรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้าน
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลกัสูตร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

น้อย
ทีสุ่ด 

 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 

 
(1) 

23. มีระบบการแจ้งเตือนเม่ือข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาไม่ครบถว้น 

     

24. การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหลักสูตรและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสะดวก
รวดเร็ว 

     

25. หน่วยงานกลางมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยูเ่สมอ 

     

26. หน่วยงานกลางสามารถตอบค าถาม ให้
ค  า แนะน า เ ก่ี ย วกับการประกัน คุณภาพ
การศึกษาชดัเจนและรวดเร็ว 

     

27. หน่วยงานกลางมีการจดัอบรมให้ความรู้ใน
การใชเ้ทคโนโลยีส าหรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

     

28. หน่วยงานกลางมีการสนบัสนุนฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟท์แว ร์ส าห รับการประกัน คุณภาพ
การศึกษา 
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ส่วนที ่3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดบัหลกัสูตร 

 

ในภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

มีการ
พฒันา
มากทีสุ่ด 

 
(5) 

มีการ
พฒันา
มาก 

 
(4) 

มีการ
พฒันา
ปาน
กลาง 
(3) 

มีการ
พฒันา
น้อย
ทีสุ่ด 
(2) 

ยงัไม่
พฒันา 

 
 

(1) 
1. ในภาพรวมผลการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลกัสูตรของท่านอยูใ่นระดบัใด 

     

ในภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 
มี 

ความสุข
มากทีสุ่ด 

(5) 

มี
ความสุ
ขมาก 

(4) 

มี 
ความสุข
ปานกลาง 

(3) 

มี
ความสุ
ขน้อย 

(2) 

ไม่มี
ความสุข 
 

(1) 
2. ในภาพรวมท่านมีความสุขในการ

ท างานประกนัคุณภาพการศึกษามากน้อย
เพียงใด 

     

ในภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 
พอใจ

มากทีสุ่ด 
 

(5) 

พอใจ
มาก 

 
(4) 

พอใจ
ปาน
กลาง 
(3) 

พอใจ
น้อย 

 
(2) 

ไม่พอใจ 
 
 

(1) 
3. ในภาพรวมท่านพึงพอใจต่อระบบ

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรของท่านมากน้อย
เพียงใด 
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ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีท่านคิดวา่ส่งผลต่อปัจจยัความพร้อมทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีก่รุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้องและความเทีย่งตรง 
 
ตารางส่วนที ่1  ตารางแสดงผลการประเมิน ความสอดคลอ้ง (IOC) ของขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบ

แบบสอบถาม กรณีศึกษา ปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      
ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC ความเหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

เพศ 

1.  ชาย +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

2.  หญิง +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
อายุ 

3.  ต  ่ากวา่ 25 ปี  +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

4.  ระหวา่ง 25 ปี – 35 ปี +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

5.  ระหวา่ง 36 ปี – 45 ปี +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

6.  ตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ประเด็น 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC ความเหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ระดับการศึกษา 

7.  ต  ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

8. ระดบัปริญญาตรี +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

9. ระดบัปริญญาโท +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

10. ระดบัปริญญาเอก +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
ต าแหน่ง 

11. ประธานหลกัสูตร 0 +1 +1 2 0.67 
มีความ

สอดคลอ้ง 

12. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 0 +1 +1 2 0.67 
มีความ

สอดคลอ้ง 
ประสบการณ์ในการท างาน 

13. ตั้งแต่ 1 – 5 ปี +1 +1 0 2 0.67 
มีความ

สอดคลอ้ง 

14. ตั้งแต่ 6 – 10 ปี +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

15. ตั้งแต่ 11 – 15 ปี +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

16. ตั้งแต่ 16 – 20 ปี +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

17. มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ประเด็น 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC ความเหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ประสบการณ์การท างานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา 

18. ตั้งแต่ 1 – 5 ปี +1 +1 0 2 0.67 
มีความ

สอดคลอ้ง 

19. ตั้งแต่ 6 – 10 ปี +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

20. ตั้งแต่ 11 – 15 ปี +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

21. ตั้งแต่ 16 – 20 ปี +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
 
ตารางส่วนที ่2  ตารางแสดงผลการประเมิน ความสอดคลอ้ง (IOC) วตัถุประสงค์กบัรูปแบบและ

เน้ือหา กรณีศึกษา ปัจจยัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความเหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ปัจจัยความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ 

1. วัส ดุ  /  ค รุภัณฑ์  มีความ
เพียงพอต่อความต้องการ และเอ้ือ
ต่อการด าเนินงานด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

2.  อุปกรณ์และเค ร่ืองมือมี
ความเพียงพอต่อความต้องการใช้
งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ประเด็น 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความเหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ปัจจัยความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ (ต่อ) 

3.  อุปกรณ์และเคร่ืองมืออยู่
ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี และเอ้ือต่อ
การท างานดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

4.  อุปกรณ์และเค ร่ืองมือมี
ความทนัสมยั และสามารถรองรับ
การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 
5.  อุปกรณ์และเค ร่ืองมือมี

ความสามารถในการต่อพ่วงกับ
เทคโนโลยอ่ืีน ๆ ได ้

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 
6.  อุปกร ณ์และ เค ร่ื อ ง มื อ

สามารถรองรับการประมวลผลท่ี
รวดเร็ว ทันต่อการใช้งานในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

7.  มีสถานท่ีเก็บอุปกรณ์และ
เค ร่ืองมืออย่าง เ ป็นสัดส่วน ไม่
ปะปนกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ   

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

ปัจจัยความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ 

8.  ซ อ ฟ ท์ แ ว ร์ ท่ี ใ ช้ ใ น
ห น่ ว ย ง า น เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ว ัตถุประสงค์ในการด า เนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

9.  ซ อ ฟ ท์ แ ว ร์ ท่ี ใ ช้ ใ น
หน่วยงานมีการใช้งานสะดวกง่าย
ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ประเด็น 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความเหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ปัจจัยความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ (ต่อ) 

10. ซ อ ฟ ท์ แ ว ร์ ท่ี ใ ช้ ใ น
หน่วยงานมีความทันสมัย  และ
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

11. ซ อ ฟ ท์ แ ว ร์ ท่ี ใ ช้ ใ น
หน่วยงาน มีระบบการประมวลผลท่ี
รวดเร็ว ทันต่อการใช้งานในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

12. ซ อ ฟ ท์ แ ว ร์ ท่ี ใ ช้ ใ น
ห น่ ว ย ง าน ช่ ว ยสนับส นุน ง าน
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 
13. มีระบบการป้องกันการ

โจมตีจากไวรัส ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
กับข้อมูลของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

14. มี ระบบการ เก็บ รักษา
ข้อมูล / หลักฐานท่ีใช้ส าหรับการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

ปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากร 

15. ผูบ้ริหารให้ความส าคัญ
ในการใช้เทคโนโลยีส าหรับการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 
16. บุคลากรมีความพร้อมท่ี

จะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ประเด็น 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความเหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากร (ต่อ) 

17. บุคลากรมีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 
18. บุคลากรมีทักษะในการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ ๆ ส าหรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

19. บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม
กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ในการ
ใช้เทคโนโลยีส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

20. บุคลากรมีทักษะในการ
เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ 
ม าป รับใช้ส าห รับก ารประกัน
คุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

21. บุคลากรมีทกัษะการซ่อม
บ ารุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบ้ืองตน้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
ความ

สอดคลอ้ง 

ปัจจัยความพร้อมด้านกระบวนการ 

22. ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
สารสนเทศมีความพร้อม สามารถ
น ามาใชส้ าหรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  

+1 +1 0 2 0.67 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

23. มีระบบการแจง้เตือนเม่ือ
ขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษา
ไม่ครบถว้น 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ประเด็น 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC ความเหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ปัจจัยความพร้อมด้านกระบวนการ (ต่อ) 

24. ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล
ร ะ ห ว่ า ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ร ะ บ บ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ มีความ
สะดวกรวดเร็ว 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

25. หน่วยงานกลาง มีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และมีการ
ปรับปรุงข้อมูล เพื่ อการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยูเ่สมอ 

+1 +1 0 2 0.67 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

26. หน่วยงานกลางสามารถ
ตอบค าถาม ให้ค  าแนะน าเก่ียวกับ
การประกนัคุณภาพการศึกษาชดัเจน
และรวดเร็ว 

+1 +1 0 2 0.67 

มีความ
สอดคลอ้ง 

27. หน่วยงานกลางมีการจดั
อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีส าห รับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 

28. หน่วยงานกลาง มีการ
สนบัสนุนฮาร์ดแวร์ และซอฟทแ์วร์
ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

+1 +1 0 2 0.67 

 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ส่วนที ่3  ตารางแสดงผลการประเมิน ความสอดคล้อง (IOC) เก่ียวกับการด าเนินงานด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร กรณีศึกษา ปัจจยัความพร้อมทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน ดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC ความเหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ในภาพรวมผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของท่านอยู่ในระดับใด 

1.  ยงัไม่พฒันา +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

2.  มีการพฒันานอ้ย +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

3.  มีการพฒันาปานกลาง +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

4.  มีการพฒันามาก +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

5.  มีการพฒันามากท่ีสุด +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

ในภาพรวมท่านมีความสุขในการท างานประกันคุณภาพการศึกษามากน้อยเพยีงใด 

6.  ไม่มีความสุข +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

7.  มีความสุขนอ้ย +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

8.  มีความสุขปานกลาง +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

9.  มีความสุขมาก +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ประเด็น 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC ความเหมาย 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ในภาพรวมท่านมีความสุขในการท างานประกันคุณภาพการศึกษามากน้อยเพยีงใด (ต่อ)  

10. มีความสุขมากท่ีสุด +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

ในภาพรวมท่านพอใจต่อระบบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ของท่านมากน้อยเพียงใด 

11. ไม่พอใจ +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

12. พอใจนอ้ย +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

13. พอใจปานกลาง +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

14. พอใจมาก +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 

15. พอใจมากท่ีสุด +1 +1 +1 3 1.00 
มีความ

สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ค 
 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยั 
 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนนัตกุล อินทรผดุง อาจารยป์ระจ าสาขาการจดัการ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

2. ดร. ปะราสี   อเนก    อาจารยภ์าควชิาการตลาด  
คณะวทิยาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

3. ดร.สุทธิลกัษณ์   ชนะสุข    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ ส านักงานปลัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ภาคผนวก ง 

 
แบบสัมภาษณ์การวจัิย 

 
เร่ือง ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน                  
      ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

 
ค าช้ีแจง 
 การวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั     
ราชภฏัเชียงใหม ่โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม ่และเพื่อศึกษาถึงระดบัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในระดบัหลกัสูตร ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 ทั้ งน้ี ประโยชน์ของงานวิจัย คือ ได้ทราบถึงปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีดีของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เพื่อสามารถให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ และเพื่อสามารถน าไปปรับใช้เพื่อให้
สอดคลอ้ง และบรรลุวตัถุประสงคก์บับริบทของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
  
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ปัจจัยความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์  หมายถึง อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์ท่ี
สามารถจบัตอ้งได ้ ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โนต้บุก๊ เคร่ืองปร้ินเตอร์  

2. ปัจจัยความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ หมายถึง ระบบหรือโปรแกรม ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงาน
ด้านการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ Microsoft office ระบบ CHE QA Online ระบบ
ฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  

3. ปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากร หมายถึง ผูบ้ริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลกัสูตร ระดบัหลกัสูตร เจา้หนา้ท่ีฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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4. ปัจจัยความพร้อมด้านกระบวนการ  หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของส่วนกลาง 
(ส านกังานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา ส านกัดิจิทลัเพื่อการศึกษา) ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงาน
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
ส่วนที ่1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งผล

ต่อความส าเร็จ ในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
1. ปัจจัยความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางคอมพวิเตอร์ทีส่ามารถจับต้องได้) 

- ท่านคิดวา่หลกัสูตรของท่านมีความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์หรือไม ่…………………….… 
- ท่านคิดวา่ปัจจยัความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์มีความจ าเป็นในการด าเนินงาน และส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หรือไม่ ....………. 
- ท่านคิดว่าความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบั

หลกัสูตรของท่าน มีปัญหาหรือไม่ อยา่งไร …………………………………….……… 
……………………………………………………………...……………………………
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ ........................................................ 
........................................................................................................................................... 

2. ปัจจัยความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ (ระบบหรือโปรแกรม) 
- ท่านคิดวา่หลกัสูตรของท่านมีความพร้อมดา้นซอฟตแ์วร์หรือไม่ ……………………… 
- ท่านคิดว่าปัจจยัความพร้อมดา้นซอฟต์แวร์มีความจ าเป็นในการด าเนินงาน และส่งผล

ต่อความส าเร็จในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หรือไม่ ....…… 
- ท่านคิดวา่ความพร้อมดา้นซอฟตแ์วร์ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบั

หลกัสูตรของท่าน มีปัญหาหรือไม่ อยา่งไร ……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………...……
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงความพร้อมดา้นซอฟตแ์วร์ ...................................................... 
........................................................................................................................................... 

3. ปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากร 
- ท่านคิดวา่หลกัสูตรของท่านมีความพร้อมดา้นบุคลากรหรือไม่ ………………….……. 
- ท่านคิดวา่ปัจจยัความพร้อมดา้นบุคลากรมีความจ าเป็นในการด าเนินงาน และส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หรือไม่ ....……….. 
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- ท่านคิดว่าความพร้อมดา้นบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบั
หลกัสูตรของท่าน มีปัญหาหรือไม่ อยา่งไร ……………………………...……………… 
……………………………………………………………………………...……………
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงความพร้อมดา้นบุคลากร ......................................................... 
........................................................................................................................................... 

4. ปัจจัยความพร้อมด้านกระบวนการ 
- ท่านคิดวา่หลกัสูตรของท่านมีความพร้อมดา้นกระบวนการหรือไม่ ………….………… 
- ท่านคิดวา่ปัจจยัความพร้อมดา้นกระบวนการมีความจ าเป็นในการด าเนินงาน และส่งผล

ต่อความส าเร็จในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หรือไม่ .......…… 
- ท่านคิดว่าความพร้อมด้านกระบวนการในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระดบัหลกัสูตรของท่าน มีปัญหาหรือไม่ อยา่งไร ……………..…………………...…… 
………………………………………………………………………….…………..……
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงความพร้อมดา้นกระบวนการ .................................................. 
........................................................................................................................................... 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีก่รุณาสละเวลาให้การสัมภาษณ์ 


