
บทที่ 1 

บทน ำ 
 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
   กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำถือเป็นปัจจัยหลักส ำคัญที่ปัจจุบันสถำนศึกษำและ
มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญและมุ่งเน้นเป็นอย่ำงมำก กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใช้กระบวนกำร
เชิงคุณภำพเป็นตัวหลักในกำรพัฒนำ โดยมีกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำเป็นกลไกส ำคัญที่จะ
ส่งเสริมและผลักดัน ให้กระบวนกำรท ำงำนในทุกระดับพร้อมทั้งบุคลำกรที่เกี่ยวข้องด ำเนินไปอย่ำง
สอดคล้องกันและเป็นระบบภำยใต้ทิศทำงที่ได้ร่วมกันก ำหนดไว้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูป
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ดังนั้นพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 
2542 ได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยได้ก ำหนดสำระส ำคัญ
เรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำไว้หมวดหนึ่งโดยเฉพำะ คือ หมวดที่ 6 ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักและด ำ เนินกำรในเรื่องนี้ได้อย่ำงครบถ้วน
และถูกต้อง (จ ำรัส นองมำก, 2544, หน้ำ 12) อีกทั้งในหมวด 5 ที่ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ มำตรำ 34 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ มีหน้ำที่พิจำรณำเสนอมำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ โดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระ และควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
ของสถำบันอุดมศึกษำ โดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงได้จัดท ำมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำเพ่ือใช้
เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและระดับหน่วยงำน เพ่ือน ำไปสู่กำร
ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำของสถำบันอุดมศึกษำต่อไป มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่จัดท ำขึ้นฉบับนี้ได้
ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในกำรพัฒนำ โดยมีสำระส ำคัญที่
ครอบคลุมเป้ำหมำยและหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำของไทยและมำตรฐำนที่
ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของกลุ่มหรือประเภทของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือให้ทุกสถำบันสำมำรถ
น ำไปใช้ก ำหนดพันธกิจ และมำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำนได้ 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่ปรำกฏตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 7 สิงหำคม 
2549 ประกอบด้วยมำตรฐำน 3 ด้ำน ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรอุดมศึกษำและมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำง พัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนย่อยทั้ง 3 ด้ำนนี้อยู่ในมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติที่ประกอบด้วยมำตรฐำนย่อย  3 
มำตรฐำน คือ มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐำนะพลเมืองและพลเมือง
โลก มำตรฐำนที่ 2 แนวกำรจัดกำรศึกษำ ท ี ่มีคุณภำพ มำตรฐำนที่ 3 แนวกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้และสังคมแห่งควำมรู้ แต่ละมำตรฐำนย่อยของมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำจะมีควำมสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับมำตรฐำนย่อยของมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยและหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำของชำติ 
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นอกเหนือจำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่เป็นมำตรฐำนแม่บทแล้ว คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำได้จัดท ำมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร พ .ศ. 2551       
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำตำมกลุ่มสถำบันที่มี ปรัชญำ วัตถุประสงค์ และพันธกิจในกำร
จัดตั้งที่แตกต่ำงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมำตรฐำนหลัก  2 ด้ำน        
คือ มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ มำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำโดยก ำหนดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยำลัย
ชุมชน กลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี กลุ่ม ค สถำบันเฉพำะทำง กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำร
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำโดยเฉพำะระดับปริญญำเอก 

นอกจำกนั้น ยังได้จัดท ำกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 
เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำเป็นกำรประกันคุณภำพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ และ
สำขำวิชำ โดยก ำหนดให้คุณภำพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสำขำวิชำต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำน คือ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปัญญำ      
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำยังได้ก ำหนดเกณฑ์
มำตรฐำนอ่ืนๆ อำทิ เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ หลักเกณฑ์กำรขอเปิดและด ำเนินกำร
หลักสูตรระดับปริญญำในระบบกำรศึกษำทำงไกลหลักเกณฑ์กำรก ำหนดชื่อปริญญำ หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับกำรพิจำรณำประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ งของ
สถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำได้พัฒนำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ รวมทั้งกำร
พัฒนำคุณภำพและยกระดับมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำให้มีควำมทัดเทียมกันและ
พัฒนำสู่สำกล ซึ่งท ำให้สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่อง
ในทุกระดับกำรศึกษำ ตลอดจนสะท้อนให้ เห็นถึงมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำ เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมที่
ก ำหนดทั้งมำตรฐำนกำรศึกษำระดับชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ และ
สัมพันธ์กับมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จึงจ ำเป็นต้องมีระบบประกันคุณภำพที่พัฒนำขึ้นตำมที่ก ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 

ในด้ำนของกลไกกำรประกันคุณภำพ ผู้ที่มีควำมส ำคัญส่งผลให้กำรด ำเนินงำนประสบ
ควำมส ำเร็จและน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่ อง คือ คณะกรรมกำรระดับนโยบำย           
และผู้บริหำรสูงสุดของสถำบันที่จะต้องให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำที่ชัดเจนพร้อมทั้งเข้ำใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมำยให้หน่วยงำนหรือคณะกรรมกำร
รับผิดชอบ ในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
หน้ำที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของคณะกรรมกำรหรือหน่วยงำนนี้ คือ กำรจัดระบบประกันคุณภำพพร้อม
ทั้งตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพที่เหมำะสมส ำหรับสถำบันโดยที่ระบบประกันคุณภำพที่ใช้
ต้องสำมำรถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภำพของกำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภำควิชำหรือ
สำขำวิชำ ระดับคณะไปจนถึงระดับสถำบัน 
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คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ในฐำนะสถำบันอุดมศึกษำ ได้ด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเรื่อยมำ โดยมีนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรที่สอดคล้อง
ตำมหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ระบุในกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 ข้อ 33 โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 9 ด้ำนพร้อมทั้ง
มีนโยบำย กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย และวิธีกำร
ปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนทุกขั้นตอน มีกำรบันทึกข้อมูลเพ่ือร่วมกันตรวจสอบ มองหำจุดเด่น สิ่งที่
ต้องกำรปรับปรุงแก้ไข ร่วมกันปรับปรุงแผนนั้นๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำที่เน้นคุณภำพ ดังนั้น กำรมีส่วนร่วมของภำควิชำ/สำขำวิชำในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำจึงเป็นบทบำทที่ส ำคัญยิ่งในกำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ     
ให้ประสบผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวนี้ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมของคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฎเชียงใหม่ ทั้งนี้เพ่ือน ำผลกำรวิจัยใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำกำรมีส่วนร่วมและเป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่     
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมของคณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือประเมินผลควำมพึงพอใจที่มีต่อระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแบบมีส่วน
ร่วมของคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ  
 1.  ประชำกร 
 ประชำกร  คือ บุคลำกรคณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ จ ำนวน 73 คน   
  2.  ระยะเวลำเริ่มด ำเนินกำรวิจัย  

   ปีกำรศึกษำ พ.ศ.2558  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ 
 1. เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรคณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 2. เพ่ือรู้ผลของกำรน ำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมของคณะ         
ครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ 
 



 

4 

 3. เป็นแนวทำงกำรพัฒนำ และปรับปรุงคุณภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแบบ 
มีส่วนร่วมของคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ในกำรปฏิบัติงำนของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

คุณภำพกำรศึกษำ หมำยถึง ผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำที่เอ้ือให้เกิดระบบ กลไก 
กำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ผลผลิต 5 อย่ำงอันเป็นภำรกิจหลักของคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
เชียงใหม่ มีคุณภำพตำมระดับมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ ได้แก่ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรทำง
วิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรบริหำรจัดกำร  

กำรประกันคุณภำพ หมำยถึง ระบบและกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ และประเมินกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละองค์ประกอบคุณภำพ ตำมดัชนีชี้วัดคุณภำพที่คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
เชียงใหม่ ก ำหนดในกำรประกันคุณภำพ ซึ่งองค์ประกอบที่ก ำหนดจะต้องครอบคลุมภำรกิจและ
สอดคล้องกับระบบบริหำรงำนภำยในสถำบัน 

องค์ประกอบคุณภำพ หมำยถึง ปัจจัยหลักในกำรด ำเนินงำนของคณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ที่มีผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งม ี5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  
องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนกำรวิจัย  
องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร  
องค์ประกอบที่ 4 ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
องค์ประกอบที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 




