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Abstract  
The purposes of this study are 1) to study the success factors of Dhurakij Pundit 

University quality assurance; 2) to study the relationship between the success factors and 
the quality assurance achievement; and 3) to provide recommendations for quality 
assurance operations. The data collection consists of the document analysis and the 
SWOT analysis, the questionnaires completed by 236 faculty members and supporting 
units’ administrators, and the focus group technique involving faculty member and 
supporting units’ administrators who are responsible for quality assurance application. 

The results reveal that: 
1. Dhurakij Pundit University (DPU) integrates four systems into one institutional 

quality assurance (QA) system. The four systems consist of the internal QA system from 
the office of the Higher Education Commission, the external QA system from the office for 
National Education Standards and Quality Assessment, the DPU strategic plan and action 
plan, and the ISO quality management system that aligns with DPU vision and policies. 
DPU employs QA mechanisms as follow: DPU involves the participation of administrators 
and staff through daily work and projects within their faculties and supporting units. The 
QA office is assigned to serve QA work. Knowledge management is utilized for QA 
understanding. Technology tools such as the SAP system, the FIS system, and the SAR 
template with Excel are developed to help manage DPU QA system. Results from the QA 
assessment are implemented for job improvement. Finally, DPU motivates the staff by 
recognizing the units that meet the quality requirement with the DPU QA award for.        

2. The success factors relate to the achievement of DPU QA operation. 
Respectively, these factors are QA attitude, resource readiness, culture valued in quality, 
and leadership. The type and the size of units are associated with DPU achievement, 
though the years of administrative experience are unrelated. 

3. Recommendations for DPU QA application are as follows: Administrators at 
any level should increase the significance of QA in their administrative work.  DPU should 
provide more QA knowledge and understanding for the entire staff. The integration of all 
QA mechanisms into one mechanism is required. Increasing information systems to 
support all QA systems and increasing staff motivation at all levels are essential. 

ข 
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ปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
บทที่ 1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

หลักการและเหตุผล 
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ไดแก การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แตดวยมี
ปจจัยหลายประการท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา อาทิเชน คุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยมีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมากขึ้น  ความมุงหวังที่จะให
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาองคความรูและผลิตบัณฑิตตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศให
มากขึ้นไมวาจะเปนการพัฒนาภาคการผลิต ทองถิ่น และชุมชน ตลอดจนการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล รวมถึงการบริการการศึกษาขามพรมแดนที่เกิดจากการ
เคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิตในภูมิภาคอาเซียน เปนตน จึงทําใหตองมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเกิดขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553:1-2) 

ในป 2539 ทบวงมหาวิทยาลัย (ชื่อในขณะนั้น) ไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ือง
นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นเพ่ือเปนแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  ตอมาจัดทําเปนประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยเร่ืองระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 และจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 และที่ประกาศใชในปจจุบันคือ
กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
พ.ศ.2553 ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 (2545: 29-31) กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพ
และมาตรฐาน ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47-51 สรุป
ใจความสําคัญวาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  มี
การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงาน
ตนสังกัด และหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนา
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คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553:3) 

การประกันคุณภาพภายนอก  เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแตละระดับโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.  ซึ่งดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จส้ินไปแลว ปจจุบันอยูระหวางประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี
สาม (พ.ศ.2554-2558) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553: 3) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญถือเปนสวนหนึ่งของ
กลไกในการพัฒนาประเทศ จึงไดกําหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551-2555 (มปป: 4,9) 
ซึ่งหัวใจของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับน้ีอยูที่การสรางความเปนเลิศทางวิชาการ การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตและคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องควบคูกับการแสดง
ศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ประจักษ และกําหนดใหหนึ่งในเกายุทธศาสตร
การพัฒนานมหาวิทยาลัยคือ การทํางานเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยดําเนินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแตป 2542 เพ่ือ
เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเนนใหมีการสรางกลไกการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) และที่สําคัญมหาวิทยาลัยเห็นวาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนระบบตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
นําผลมาพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานประกันคุณภาพ ดังน้ี 1) สงเสริมใหทุกหนวยงานเกิด
วัฒนธรรมของการประเมินผลปฏิบัติงาน  2) ถายทอดองคความรูเรื่องการประกันคุณภาพใหกับ
ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย 3) พัฒนารูปแบบและตัวบงชี้ในรายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย 4) เตรียมความพรอมรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก และ 5) พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยางตอเ น่ือง (สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2549: 1-2) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนหนวยงานทําหนาที่รับผิดชอบดําเนินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และขับเคลื่อนองคกรตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ  การดําเนินงานใน
ระยะแรกเปนระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเองจากการนําระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล 
ISO มาใช โดยไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002: 1994 ทั้งระบบ และจากการใช
องคประกอบและตัวบงชี้ที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด รวมกับตัวบงชี้ที่สะทอนสภาพการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นเอง โดยใชตัวบงชี้เหลาน้ันเปนแนวทางใน
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การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของทุกคณะวิชา และหนวยงาน (มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2551: 65) 

มหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเน่ือง ไดรับการปรับระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO มาเปน ISO 9001: 2000  เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2544  และ 
ISO 9001: 2008   เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2552  ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่ไดปรับเปลี่ยน
เปนขอกําหนดใหมป 2008 นี้ และเปนมหาวิทยาลัยแหงแรก และแหงเดียวที่ไดรับการรับรองตาม
ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ทุกหนวยงาน และทุกระบบ (มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2551: 65-66)   ไดปรับระบบการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ประกาศใชในป 2542 และครั้งลาสุดในป 2550 รวมทั้ง
ไดรับการประเมินและรับรองคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา รอบแรกเม่ือเดือนเมษายน 2546 และรอบสองเม่ือเดือนกันยายน 2549    

จากการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามากวา 10 ปไดสะทอนตอคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยไดรับการรับรองจาก ISO ทุกป ไดรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในระดับดีเม่ือปการศึกษา 2550 (คะแนน 2.48 
จากคะแนนเต็ม 3) และระดับดีมากในปการศึกษา 2551 และ 2552 (คะแนน 2.53 และ 2.63 
ตามลําดับ) ไดรับการรับรองคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งสองรอบ (สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2553: 
1) และไดรับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ประจําป 2551-2552 ระดับดีเลิศจาก สกอ. 

จึงควรศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งถือวาการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  
จากความคิดเห็นของผูบริหารในระดับคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนในฐานะผูที่รับรูเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของคณะวิชาหรือหนวยงานไดอยางครอบคลุม อีกทั้งยังเปนบุคคลสําคัญในการนําคณะ
วิชาและหนวยงานใหดําเนินงานตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย   

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
กับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

3. เพ่ือใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย 
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2. ปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งไดแก ทัศนคติตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษา   วัฒนธรรมคุณภาพ  ความพรอมดานทรัพยากร  และ
ภาวะผูนําของผูบริหาร  มีความสัมพันธตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ขอบเขต 

1. ดานเน้ือหา 
1.1 การศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.2 การศึกษาผลของความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย  ไดแก คะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 
ระดับคณะวิชา และหนวยงาน 

2. ดานประชากร 
ไดแก ผูบริหารของคณะวิชาและหนวยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 236 คน 
(ขอมูล ณ 5 พฤษภาคม 2554) จําแนกดังนี้   

1) ผูบริหารระดับภาควิชาและคณะวิชาหรือเทียบเทา  147 คน   
(ไดแก  คณบดี /ผู อํานวยการ ผู อํานวยการหลักสูตร รองคณบดี รอง
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการหลักสูตร ผูชวยคณบดี ผูชวยรองคณบดี ผูชวย
ผูอํานวยการหลักสูตร เลขานุการคณะ หัวหนาภาค หัวหนาหมวดวิชา หัวหนา
กลุมสาขา หัวหนาหลักสูตร หัวหนาศูนย หัวหนาสํานักงาน หัวหนา
หองปฏิบัติการ ผูชวยหัวหนาภาค เลขานุการภาค) 

2) ผูบริหารของหนวยงานสนับสนุน 89 คน  
(ไดแก ผูอํานวยการ/ผูจัดการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนา
แผนก/หนวย หัวหนาสํานักงาน/ศูนย เลขานุการฝาย) 

วิธีการไดมาซึง่ขอมูลมีดังนี้ 
วิธีไดมาซึ่งขอมูล คณะวิชา หนวยงานสนบัสนุน รวม 
การตอบ
แบบสอบถาม 

ผูบริหารทุกภาควิชาและ
คณะวิชา 147 คน 

ผูบริหารทุกหนวยงานสนับสนุน 89 
คน 

236 
คน 

Focus group  
3 คร้ัง 
  

ผูบริหารคณะวิชา คณะ
ละ 1 คน รวม 13 คน   

ผูบริหารของหนวยงานสนับสนุนที่
ไดรับผลการประเมินคุณภาพภายในป
การศึกษา 2552 ในระดับดีมาก ระดับ
ดี และพอใช อยางละ 2 คน รวม 6 คน 

19 คน 
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3. ตัวแปร 

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก  
3.1.1 ภูมิหลังผูใหขอมูล  ประกอบดวย 

- ประเภทของหนวยงาน ไดแก คณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน 
- ขนาดหนวยงาน ไดแก เล็ก ใหญ 

ขนาดหนวยงาน คณะวิชา หนวยงานสนบัสนุน 
เล็ก ไมมีภาควิชา จํานวนบุคลากร นอยกวาหรือ

เทากับ 10 คน 
ใหญ มีภาควิชา จํานวนบุคลากร มากกวา 10 คน 

- ประสบการณการบริหารหนวยงาน ไดแก นอยกวา 3 ป และ 3 ปขึ้นไป 

3.1.2 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดแก ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา   วัฒนธรรม
คุณภาพ  ความพรอมดานทรัพยากร  และภาวะผูนําของผูบริหาร   

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความสําเร็จในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ที่นี้คือ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2552 ระดับ
คณะวิชา และหนวยงาน 

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    หมายถึง ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของ สกอ. ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัย และระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 

ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  หมายถึง  
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2552 ระดับคณะวิชา และหนวยงาน   

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   หมายถึง 
สิ่งที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก ทัศนคติตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา   วัฒนธรรมคุณภาพ  ความพรอมดานทรัพยากร  และภาวะผูนําของผูบริหาร   

ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การรับรูในความสําคัญ และประโยชนที่
เกิดจากการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา     

วัฒนธรรมคุณภาพ  หมายถึง ระบบความเชื่อ และคานิยมในหนวยงาน ประกอบดวย
คุณลักษณะ 9 ดาน ไดแก   การมีวิสัยทัศนและมีเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน
ของบุคลากรและผูบริหาร   อิทธิพลภายนอกในการกําหนดความตองการพัฒนาคุณภาพ   ความ
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ยึดม่ันตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะยาว   การสนทนาสะทอนความคิดในการพัฒนา
คุณภาพใหดีขึ้น    การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง   การทํางานเปนทีมในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ    การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพแบบใชขอมูลเปนฐาน    การเนนที่ระบบ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยการแกไขปญหาจากการคนหาสาเหตุของปญหา
มากกวาที่จะแกปญหา  และการสรางคุณภาพโดยไมเพ่ิมคาใชจาย    

ความพรอมดานทรัพยากร  หมายถึง สภาพความเหมาะสมของโครงสรางองคกร ความพรอม
ดานบุคลากรในดานความพอเพียงและการไดรับการพัฒนาความสามารถ  ความเพียงพอดาน
งบประมาณ ความเพียงพอดานวัสดุอุปกรณ และความเพียงพอดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     

ภาวะผูนําของผูบริหาร  หมายถึง คุณลักษณะของผูนําที่เอ้ือใหเกิดความสําเร็จในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ดาน ไดแก บารมีและความมุงม่ัน  การกระตุน
สติปญญา  การใสใจรายบุคคล  การสรางความชัดเจนในการใหรางวัล และการบริหารจัดการแบบ
มีขอยกเวน       

ประเภทของหนวยงาน หมายถึง คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่มีหนาที่จัดการเรียนการ
สอน และหนวยงานสนับสนุน 

ขนาดหนวยงาน หมายถึง จํานวนของบุคลากรทุกระดับในแตละหนวยงาน แบงเปนขนาดเล็ก 
และใหญ จําแนกตามประเภทของหนวยงาน ดังนี้ 

ขนาดหนวยงาน คณะวิชา หนวยงานสนบัสนุน 
เล็ก ไมมีภาควิชา จํานวนบุคลากร นอยกวาหรือเทากับ 10 คน 
ใหญ มีภาควิชา จํานวนบุคลากร มากกวา 10 คน 

ประสบการณการบริหารหนวยงาน หมายถึง การมีตําแหนงบริหารตั้งแตระดับแผนกหรือ
เทียบเทาขึ้นไปในหนวยงาน แบงเปน นอยกวา 3 ป และ 3 ปขึ้นไป 

วิธีการวิจัย 

1. เคร่ืองมือในการวิจัย 
1.1 แบบสอบถามความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
1.2 แบบวิเคราะห SWOT Analysis ตอความสําเร็จในการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
1.3 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางใชในวิธีการ Focus Group  สําหรับขอเสนอแนะ

ตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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2. การวิเคราะหขอมูล 
วัตถุประสงค วิธวีิเคราะหขอมูล 

2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

การวิเคราะหเชิงเน้ือหาจากการทบทวน
วรรณกรรม  และการวเิคราะห SWOT 
Analysis 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัย
แหงความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษากับความสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล เ ชิ ง ส ถิ ติ จ า ก
แบบสอบถาม 
2.2.1 การเป รียบเทียบภู มิหลั งผู ให

ขอมูล ดวย T-test และ ANOVA   
2.2.2 การวิเคราะหความสัมพันธปจจัย

แหงความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษากับความสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ดวย Pearson Correlation 

2.3 เ พ่ื อ ใ ห ข อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

การวิเคราะหเชิงเนื้อหาจากการตอบ
แบบสอบถามปลายเปด และ Focus 
Group   

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ีประยุกตจากงานวิจัยหลัก 2 เร่ือง ไดแก งานของกิตติยา  
สีออน (2547) เร่ืองโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับกลุม
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ และงานของฤตินันท สมุทรทัย (2549) เรื่องพัฒนาโมเดลความสัมพันธ
เชิงสาเหตุแบบบูรณาการพหุมิติของประสิทธิผลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา งานทั้ง 2 เร่ือง
ศึกษาตัวแปรที่เก่ียวของกับประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูวิจัย
จึงนํามาประยุกตใชกับการศึกษาความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย 
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ภูมิหลังผูใหขอมูล 
- ประเภท (คณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน ) 
- ขนาด (เล็ก และใหญ) 
- ประสบการณการบริหารหนวยงาน (นอยกวา 3ป และ 3ปขึ้นไป) 

 

ความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา มธบ.: 
คะแนนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2552 ระดับ
คณะวิชา และหนวยงาน 

  

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ทัศนคตติอการประกันคุณภาพการศึกษา  

วัฒนธรรมคุณภาพ 
- การมีวิสัยทศันและมีเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมกันของบคุลากรและผูบริหาร  

- อิทธิพลภายนอกในการกําหนดความตองการพัฒนาคุณภาพ  
- ความยึดม่ันตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะยาว  
- การสนทนาสะทอนความคดิในการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น  
- การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง  
- การทํางานเปนทีมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  
- การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพแบบใชขอมูลเปนฐาน  
- การเนนที่ระบบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- การสรางคุณภาพโดยไมเพ่ิมคาใชจาย 

 

ความพรอมดานทรัพยากร 
- ความเหมาะสมของโครงสรางองคกร  
- ความพรอมดานบุคลากร    
- ความเพียงพอดานงบประมาณ  
- ความเพียงพอดานวัสดุอุปกรณ  
- ความเพียงพอดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ภาวะผูนําของผูบริหาร 
- บารมีและความมุงม่ัน   
- การกระตุนสติปญญา   
- การใสใจรายบุคคล   
- การสรางความชัดเจนในการใหรางวัล  
- การบริหารจัดการแบบมีขอยกเวน   
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนขอมูลประกอบการพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดคลองตอความตองการ 
และไดรับการยอมรับจากคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 วรรณกรรมที่เก่ียวของแบงออกเปน 2 หัวขอ ไดแก ระบบและกลไกการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และแนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จ และปจจัย
ที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   

ระบบและกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ผูวิจัยไดศึกษาระบบและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยจากเอกสารตางๆ ไดแก จากการศึกษาความเปนมา ระบบการประกันคุณภาพ และ
พัฒนาการของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจาก
รายงานประจําปมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2544-2548 คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2549-2553 รายงานประเมินตนเองมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ป
การศึกษา 2549-2552 รายงานผลการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยของ
คณะกรรมการประเมิน ปการศึกษา 2550-2552 และแฟมโครงการกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เก่ียวของ จึงนําเสนอดวยหัวขอ ดังตอไปน้ีเพ่ือใหเขาใจถึงระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพอยางชัดเจน  

ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 
ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 

พัฒนาการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2542-2553 
บทวิเคราะหระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

ขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511ภายใต
เจตนารมยของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ และอาจารยสน่ัน เกตุทัต โดยใชชื่อสถาบันวา “ธุรกิจ
บัณฑิตย” ซึ่งตั้งอยูริมคลองประปา ถนนพระราม 6 ตอมาไดเปลี่ยนสถานภาพเปนวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยในป พ.ศ. 2513 และเลื่อนฐานะเปน “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” ในป พ.ศ. 2527 
ตอมาป พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยไดยายสถานที่ตั้งมาอยูที่ริมคลองประปา ถนนประชาชื่น   
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปดสอนหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญา
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ตรีทั้งภาคปกติและภาคค่ํา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในคณะวิชาหรือเทียบเทา 15 คณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน โดยมี ดร. อรัญ ธรรมโน เปนนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย  
ดร. วรากรณ สามโกเศศ เปนอธิการบดี  

โครงสรางการบริหาร  
องคกรสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คือ  สภามหาวิทยาลัย  จากสภา

มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งทําหนาที่พิจารณาเรื่องสําคัญๆ  กอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย  สวนหนวยงานยอยตางๆ ไดแก  คณะวิชา สํานัก ศูนย ฝาย และสถาบัน  รองรับ
ภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยมีอธิการบดีเปนผูกํากับและบังคับบัญชาโดยผานรอง
อธิการบดีฝายตางๆ 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประกอบดวยผูบริหารทุกระดับ   ในการบริหารงาน
ของปการศึกษา 2553 มีรองอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบสายงานตางๆ  ประกอบดวย รอง
อธิการบดีฝายการเงินและบริหาร  ฝายแผนงานและพัฒนาองคกร ฝายวิชาการ  ฝายวิจัย ฝาย
พัฒนาธุรกิจ  และฝายกิจการนักศึกษา   

แผนภาพที่ 2.1  โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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วิสัยทัศน เปนหน่ึงในมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนําในประเทศไทย  
ปรัชญา เปนสังคมธรรมาภิบาลแหงการเรียนรู ที่มุงสรางบัณฑิตที่มี

คุณธรรมและคุณวุฒิ มีบทบาทในการเพ่ิมพูนองคความรูตาม
มาตรฐานสากล ธํารงไวซึ่งเอกลักษณแหงความเปนไทย และ
สงเสริมเศรษฐกิจเสรี สมด่ังอุดมการณวา “นักธุรกิจเปนผูสรางชาติ” 

คติธรรม  “กมฺมนฺเตน วสิุชฺฌต”ิ คนบริสุทธิ์ไดดวยการงาน  
“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริ” ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม 

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

  ดานการผลิตบัณฑิต 

  เพ่ือพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานวิชาการในสาขาตางๆ ให 
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน มีทักษะในการประกอบการ มีความสามารถที่จะ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีความรูพ้ืนฐานทางธุรกิจ มีทักษะทางภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีบุคลิกภาพ จริยธรรม วิจารณญาณที่ดี และเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  
  ดานการวิจัย 

  เพ่ือสนับสนุนคณาจารยและนักวิจัยใหมีทักษะและประสบการณดานการวิจัย 
สามารถสรางผลงานวิจัยที่เปนองคความรู นวัตกรรม รวมทั้งผลงานวิจัยเชิงประยุกตตางๆ ที่สามารถ
นํามาใชแกปญหาและชี้นําสังคม โดยเผยแพรใหเปนที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

  ดานการบริการวิชาการ 
  เพ่ือบริการวิชาการที่มีคุณภาพใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ชุมชนใกลเคียงและประเทศในภูมิภาค  

ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

เพ่ือเชิดชูเอกลักษณและคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหคงคูภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย และนํามาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพของ นักศึกษา 

ดานการบริหาร 
  เพื่อใหเปนมหาวิทยาลยัธรรมาภิบาล มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพและใหผลงานที่มี
คุณภาพ มีความม่ันคงทางการเงิน พรอมดวยบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง มีขวัญกําลังใจดี ใหความรวมมือและทุมเท มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ทั้งมีการเสริมสรางเครือขายศษิยเกาใหเขมแข็งเพื่อพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 

ขอมูลการจัดการเรียนการสอน (ขอมูลสิ้นสุด ปการศึกษา 2553) 
จํานวนหลักสูตร 72 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี 44 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 21 

หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร ในจํานวนนี้เปนหลักสูตรนานาชาติ 11 หลักสูตร ใน
ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร 

 จํานวนนักศึกษา 27,817 คน ระดับปริญญาตรี 23,579 คน ระดับปริญญาโท 4,016 คน 
ระดับปริญญาเอก 222 คน 
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จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 539 คน แยกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ี
(จํานวนอาจารยนับตามนิยามเวลาการปฏิบัติงานในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553)  

 - คุณวุฒิทางการศกึษา ปรญิญาตรี 28.5 คน (รอยละ 5.29) ปริญญาโท 398 คน (รอยละ 
73.84) ปริญญาเอก 112.5 คน (รอยละ 20.87) 

 - ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 439.5 คน (รอยละ 81.54) ผูชวยศาสตราจารย 
70 คน (รอยละ12.99) รองศาสตราจารย 22.5 คน (รอยละ 4.17) ศาสตราจารย 7 คน 
(รอยละ 1.30) 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 650 คน 

ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีเปาหมายสําคัญที่จะดําเนินภารกิจหลักในทุกดานอันไดแก  

การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมี
คุณภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในและตางประเทศ  ทั้งน้ี  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ถึงพรอม
ดวยคุณวุฒิและคุณธรรม  ถือแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตและรักความเปน
ไทย  สามารถออกไปประกอบอาชีพเปนประโยชนแกตนเอง  แกครอบครัว  และแกประเทศชาติ  
และเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  ใหบริการวิชาการตามความตองการของสังคม  
ตลอดจนเสริมสรางและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันจะเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
โดยรวม (สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา, 2549) 

ดวยสภาพการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน  
มหาวิทยาลัยจึงจะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย  มีรูปแบบ
วิธีการที่นาสนใจและเนนนักศึกษาเปนสําคัญ พัฒนาและสงเสริมใหนําเทคโนโลยีทางการศึกษามา
ใชใหเขากับยุคสมัยโลกาภิวัฒน  และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันและสนอง
ตอความตองการของสังคม  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีความรูความสามารถและทันการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ  ใหสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและมีประโยชนตอ
สังคม  นอกจากนี้ยังจะสงเสริมการใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ  ทั้งเพื่อพัฒนาองค
ความรูและพัฒนาสังคม  เปนศูนยกลางการกระจายความรูแกชุมชน  พัฒนาบุคลากรสายบริหาร
ใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ทั้งน้ี  เพ่ือใหเกิดประโยชนและใหผูเก่ียวของซ่ึงไดแก  นักศึกษา  ผูปกครอง  
และสังคม  ไดรับความพึงพอใจมากที่สุด 

ประกอบกับการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษา  ใหมีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา  โดยมาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  อันประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการ
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ประเมินคุณภาพภายนอก  และมาตรา 48 กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

มหาวิทยาลัยยังเห็นความสําคัญของการดําเนินงานประกันคุณภาพโดยนํามาใชเปนระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ  เพื่อนําผลมาพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงกําหนดวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานประกันคุณภาพไวดังนี้ 

- พัฒนากระบวนการดําเนินงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางเปนระบบ 
- สงเสริมใหทุกหนวยงานเกิดวัฒนธรรมของการประเมินผลปฏิบัติงาน 
- ถายทอดองคความรูเร่ืองการประกันคุณภาพใหกับทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย 
- พัฒนารูปแบบและตัวบงชี้ในรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 
- เตรียมความพรอมรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ  เพ่ือทําหนาที่รับผิดชอบดําเนินการระบบ
การประกันคุณภาพภายใน  และขับเคลื่อนองคกรตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหมีการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จึงเริ่มตั้งแตป 2542 
เปนระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเองจากการนําระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO มาใช 
โดยไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002: 1994 ทั้งระบบ เพ่ือควบคุมคุณภาพการ
บริหารงานภายในใหบรรลุภารกิจหลัก 4 ประการขางตน และมีเปาหมายที่จะพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพอยางตอเน่ือง 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในปจจุบัน 

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. (9 องคประกอบ) และตัวบงชี้ของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
(สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา, 2550-2552) 

ในแตละปการศึกษา แตละหนวยงานจะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษาซึ่งจะ
นําไปสูการจัดทํางบประมาณเสนอมหาวิทยาลัย  ในแบบฟอรมเสนอแผนปฏิบัติงานจะตองระบุวา
สนับสนุนกลยุทธใดในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และตองกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการปฏิบัติงาน พรอมระบุคาตัวบงชี้ที่เปนเปาหมายของปการศึกษานั้น  การจัดทําแผนปฏิบัติ
งานเชนน้ีจะแสดงความชัดเจนในการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและจะทําใหแผนกลยุทธประสบ
ความสําเร็จ 
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เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และไมเพ่ิมภาระแกผูปฏิบัติ ใน
ปการศึกษา 2550 เปนตนมา จึงรวบรวมตัวบงชี้ของระบบคุณภาพ และวิธีการปฏิบัติงานตางๆ 
เขามาไวดวยกัน อันไดแก แผนปฏิบัติงานประจําป ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สกอ. ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย (แผนกลยุทธ
เริ่มใชในปการศึกษา 2551) 

เนื่องจากโครงสรางของมหาวิทยาลัยประกอบดวย หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน 
(คณะวิชา/วิทยาลัย/สถาบัน) และหนวยงานสนับสนุน โดยหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนยังมี
หนวยงานในระดับยอยลงไปคือ ภาควิชา (ระดับปริญญาตรี) หรือสาขาวิชา (ระดับปริญญาโทและ
เอก) หนวยงานตางๆ เหลาน้ีใชระบบการประกันคุณภาพเดียวกัน แตใชตัวบงชี้บางตัวที่แตกตาง
กันตามธรรมชาติของหนวยงาน 

เม่ือถึงส้ินปการศึกษา หนวยงานตางๆ ตองสงรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR)  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ  โดย
ใหหนวยงานไดรายงานขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่และผลการดําเนินงานที่สําคัญในชวง
ปการศึกษาที่ผานมา  (1 มิถุนายน–31 พฤษภาคม)  มหาวิทยาลัยเร่ิมใหทุกหนวยงานจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองในปการศึกษา 2544  โดยนําแนวทาง 9 องคประกอบของ สกอ.มาใชในการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง  ตอมาไดพัฒนารูปแบบ และปรับปรุงเพ่ิม–ลดหัวขอการประเมิน และตัว
บงชี้เร่ือยมา เพ่ือใหมีความเหมาะสมและสามารถสะทอนคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไดดียิ่งขึ้น และครอบคลุมขอมูลตางๆ ตามที่ สกอ.กําหนด   

รายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา และหนวยงานจึงมีจํานวนตัวบงชี้ที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับหนาที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน รวมทั้งตองวิเคราะหจุดแข็ง จุดพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาของหนวยงาน   เพื่อเปนแนวทางใหการดําเนินงานตางๆ ในปการศึกษาตอไป
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สําหรับรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยไดจาก
การรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับตัวบงชี้ และขอมูลพ้ืนฐานที่กําหนดโดย สกอ. 
รายงานประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยน้ีตองจัดสงให สกอ. ภายในเดือนกันยายนของป
การศึกษาถัดไป  

 ตั้งแตปการศึกษา 2550 ตัวบงชี้ในรายงานการประเมินตนเองจึงประกอบดวย ตัวบงชี้
แผนปฏิบัติงานประจําป ตัวบงชี้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  ตัวบงชี้ระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO และตัวบงชี้แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยเปนการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองจากโปรแกรม excel ซึ่งชวยในการดึงขอมูลดิบ คํานวณคาตัวบงชี้ และ
คะแนนประเมิน เปนการลดเวลาในการจัดทํารายงาน รวมทั้งชวยคํานวณขอมูลไดอยางถูกตอง  และ
มหาวิทยาลัยไดนําระบบ Faculty Information System (FIS) มาใชในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล  

ในแตละปการศึกษา คณะวิชา และหนวยงานสนับสนุนไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ. 
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แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป การปฏิบัติงาน และระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามีความเชื่อมโยงกันดังแสดงในแผนภาพที่ 2.2 
 
แผนภาพที่ 2.2 ความเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน และระบบ
ประกันคุณภาพ 

 
 

ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 
มหาวิทยาลัยเร่ิมนําระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO มาพัฒนาใชตั้งแตป 2542 

ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002: 1994 ในปการศึกษา 2543 ตอมามหาวิทยาลัยได
ดําเนินการพัฒนาตามขอกําหนดใหมของระบบบริหารคุณภาพไดรับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 ในปการศึกษา 2544 ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดรับการรับรอง 
ISO 9001: 2008 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2552 ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่ไดปรับเปลี่ยน
เปนขอกําหนดใหมป 2008 นี้ และเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกและแหงเดียวที่ไดรับการรับรองตาม
ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ทุกหนวยงาน และทุกระบบ   

การปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 กําหนดการ
ดําเนินงานออกเปน 43 งาน (PM) ครอบคลุมทั้งหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน และหนวยงาน
สนับสนุน โดยหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนมี 9 งาน ใชเหมือนกันทุกหนวยงาน สวน
หนวยงานสนับสนุนมีงานที่แตกตางกันตามลักษณะของหนวยงาน โดยแตละงานจะกําหนด
ตัวชี้วัดและเปาหมายของตัวชี้วัดที่ตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ 

 และเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนด จึงกําหนดใหตรวจติดตาม
คุณภาพในแตละหนวยงานเปนประจําทุก 3  หรือ 4 เดือน แลวแตลักษณะงาน โดยแตงตั้งผูตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในจากการคัดเลือกบุคลากรใหเขารับการอบรมความรูเก่ียวกับขอกําหนด
คุณภาพ ISO  ในแตละปการศึกษาสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดใหมีการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคนพบจากการตรวจระหวางผูตรวจเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข และ
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หาแนวทางปองกันปญหารวมกัน  นอกจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยบุคลากรภายใน
แลว  บริษัทผูตรวจประเมินภายนอก Bureau Veritas Quality International (BVQI)  ซึ่งเปนผู
มอบใบรับรองการบริหารงานตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ใหแกมหาวิทยาลัย จะตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลใหมหาวิทยาลัยปละ 2 คร้ัง คือ เดือนมีนาคม และเดือนตุลาคม 
เพ่ือรับรองวามหาวิทยาลัยยังคงสามารถดําเนินการไดครบตามขอกําหนดของระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐานสากล ISO   และเม่ือครบ 3 ป เปนการตรวจเพ่ือขอรับรองใหม (Recertified) 
ซึ่งดําเนินการมาอยางตอเน่ือง   

สําหรับแตละงานในระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ตองมีตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของงานตามที่หนวยงานเปนผูกําหนด  มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  แนวทางดําเนินงาน  และ
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  นอกจากน้ี  กรณีที่งานนั้นๆ ตองใชแบบฟอรมเพ่ือความสะดวกในการ
ติดตอประสานงาน  คณะวิชา หนวยงาน เปนผูออกแบบแบบฟอรมเองโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย
สูงสุด  กลาวคือ  แบบฟอรมตองมีความชัดเจน  เขาใจงาย  ตอบสนองความตองการของผูขอใช
บริการ  และมีขอมูลที่จําเปนครอบคลุมตามที่เจาของงานตองการ  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
นําไปดําเนินงาน และความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูขอใชบริการและผูใหบริการ    

เม่ือผานการดําเนินงานไป 1 รอบป บางหนวยงานอาจตองการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานในหนวยงานของตนมากขึ้น  จึง
จัดใหปรับรื้อระบบงาน  (Re-engineering)  เพ่ือเปดโอกาสใหทุกหนวยงานรวมระดมความคิดในการ
พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในสวนงานที่รับผิดชอบ  หากแมภายหลังพบวา  ขอมูลตางๆ ที่ตองใช
ในแบบฟอรมเปลี่ยนไป คณะวิชา และหนวยงาน สามารถแจงสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือขอปรับแกแบบฟอรมใหมได  โดยกําหนดวันเริ่มใชแบบฟอรมใหมอยางชัดเจนและยกเลิกการใช
แบบฟอรมเกาหลังจากวันที่กําหนดนั้น 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 

สกอ. แบงออกไดเปน 3 ระยะ ระยะที่ 1 (ปการศึกษา 2544-2549) ระยะที่ 2 (ปการศึกษา 2550-
2552) และระยะปจจุบัน (ปการศึกษา 2553 เปนตนไป) 

ระยะที่ 1 (ปการศึกษา 2544-2549) มหาวิทยาลัยนําแนวทาง 9 องคประกอบมาใชในการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง   มีการปรับปรุงรูปแบบและปรับเพ่ิม-ลดตัวบงชี้ในแตละหัวขอ
การประเมินเปนระยะ เพ่ือใหมีความเหมาะสมและสะทอนคุณภาพการศึกษาไดดียิ่งขึ้น  ทั้งยัง
ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
รายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา/สถาบันและหนวยงาน  มีจํานวนหัวขอการประเมินและ
ตัวบงชี้แตกตางกัน  ขึ้นอยูกับหนาที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน   หัวขอการประเมิน
ประกอบดวย 
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- แผนงานและผลการปฏิบัติงาน 
- การรับนักศึกษา 
- การเรียนการสอน 
- สถานภาพนักศึกษา 
- คุณภาพบัณฑิต 
- กิจการนักศึกษา 
- การพัฒนาและผลงานวิชาการของอาจารย (และบุคลากร) 
- การบริการวิชาการ 
- การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- การบริหารงาน 
- วิทยานิพนธของนักศึกษา 

 
ระยะที่ 2 (ปการศึกษา 2550-2552) สกอ. ประกาศใชองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน และ

ตัวบงชี้ 44 ตัวบงชี้  และกําหนดใหมีการตรวจประเมินโดยผูประเมินคุณภาพภายในที่ผานการ
อบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ประกอบดวย ตัวบงชี้และเกณฑทั่วไป ซึ่งใชสําหรับทุก
สถาบัน  ตัวบงชี้และเกณฑเฉพาะ ซึ่งใชกับบางสถาบันตามจุดเนนของสถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยอยูในกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมตามการแบงกลุมสถาบัน  4 กลุม คือ กลุมผลิต
บัณฑิต กลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย กลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม และกลุมผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  เน่ืองจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ให
สถาบันอุดมศึกษาประเมินตนเองในระดับภาควิชา คณะวิชา และระดับสถาบัน  ในปการศึกษา 
2550 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาในระดับคณะวิชาควรประเมินทุกตัวบงชี้เชนเดียวกับระดับ
มหาวิทยาลัย แตสําหรับระดับภาควิชามีตัวบงชี้บางตัวไมควรตองประเมิน สําหรับหนวยงาน
สนับสนุนควรประเมินตามตัวบงชี้ที่เก่ียวของ ตอมาในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยไดทบทวน
รวมกับคณะวิชาพิจารณาเห็นวาในระดับคณะวิชาควรใชเพียง 33 ตัวบงชี้ ประกอบดวยตัวบงชี้
เชิงปริมาณทุกตัว  และยกเวนตัวบงชี้เชิงคุณภาพบางตัวบงชี้ที่ไมสอดคลองกับบริบทของคณะ
วิชา เชน ตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ซึ่งมีการบริหารจัดการโดย
สวนกลางของมหาวิทยาลัย สวนในระดับภาควิชากําหนด 19 ตัวบงชี้ ใชตัวบงชี้เชิงปริมาณทุกตัว
เชนเดียวกับคณะวิชา และใชตัวบงชี้เชิงคุณภาพบางตัวที่ควรจะประเมินในระดับภาควิชา  
สําหรับหนวยงานสนับสนุนมีตัวบงชี้รวมที่ใชเหมือนกันทุกหนวยงาน 8 ตัวบงชี้  และมีตัวบงชี้
เฉพาะที่ใชในบางหนวยงานอีก 13 ตัวบงชี้  ซึ่งไดนํามาใชในปการศึกษา 2552 ดวย 
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สําหรับการประเมินคุณภาพตามระบบของ สกอ. จัดขึ้นเปนคร้ังแรกในปการศึกษา 2550  
หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนตองรับการตรวจประเมินโดยผูประเมินคุณภาพภายในที่ผานการ
อบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. หนวยงานสนับสนุน สํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูรับผิดชอบในการตรวจประเมิน สวนระดับมหาวิทยาลัยไดรับการ
ตรวจประเมินจากผูประเมินคุณภาพตามหลักเกณฑที่ สกอ.กําหนด 

ระยะปจจุบัน (ปการศึกษา 2553) ดําเนินการตามแนวปฏิบัติของ สกอ. ซึ่งตอเนื่องจากท่ี
ผานมา ประกอบดวย 9 องคประกอบ แต สกอ.ปรับเปลี่ยนบางตัวบงชี้ ระดับมหาวิทยาลัยใช 33 ตัว
บงชี้ ระดับคณะวิชา 14 ตัวบงชี้  ระดับภาควิชา 3 ตัวบงชี้  สําหรับหนวยงานสนับสนุนมีตัวบงชี้รวม
ที่ใชเหมือนกันทุกหนวยงาน 6 ตัวบงชี้  และมีตัวบงชี้เฉพาะที่ใชในบางหนวยงานอีก 10 ตัวบงชี้    

ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย จาก 75 ตัวบงชี้ นํามาใชในระบบประกันคุณภาพเพ่ือวัด
คุณภาพของหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับคณะ ประกอบดวย ตัวบงชี้รวม และตัวบงชี้
พิเศษ  ในปการศึกษา 2551 จํานวน 22 ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2552-2553 จํานวน 21 ตัวบงชี้ โดย
มีการใหคาคะแนนเปน 3 คะแนน   

เกณฑการประเมินตัวบงชีมี้ 3 ระดับ  คะแนนตั้งแต 0 ถึง 3  มีความหมายดังน้ี 

 ตัวบงชีเ้ชงิปริมาณ 
0 คะแนน ต่ํากวาคาเปาหมายมากกวารอยละ 8 
1 คะแนน ต่ํากวาคาเปาหมายมากกวารอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 8 
2 คะแนน ต่ํากวาคาเปาหมายไมเกินรอยละ 5   
3 คะแนน เทากับหรือดีกวาคาเปาหมาย 

วิธีการคํานวณ (ผลการดําเนินงาน – คาเปาหมาย) X 100 
             คาเปาหมาย 

 ตัวบงชีเ้ชงิคุณภาพ 
0 คะแนน  ไมมี 
3 คะแนน มี 

ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระบบประเมินคุณภาพภายนอกดําเนินการโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. มีหนาที่หลักในการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
ภายนอก  กําหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา  พัฒนามาตรฐานและกําหนดเกณฑสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  การประเมินคุณภาพภายนอกดําเนินการอยางนอย 1 ครั้ง  ในทุก 5 ป  เพื่อ
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เปนการสรางความม่ันใจและใหหลักประกันตอผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนและสังคมวาสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด    

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก เม่ือเดือน
เมษายน 2546  ในรอบแรกของการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ยังคงเปนเพียงการ
ตรวจเพ่ือรับรองรายงาน  ยังมิไดมีการตัดสินโดยใชเกณฑผาน–ตก แตอยางใด สําหรับการ
ประเมินรอบสองไดรับการประเมินเม่ือเดือนกันยายน 2549 และไดรับการรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเม่ือกรกฎาคม 2552 ทุกกลุมสาขาวิชา 

พัฒนาการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2542-2553 

ปการศึกษา 2542-2543 
- ตั้งสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใตสังกัดของสํานักวิชาการ 
- นําระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO มาพัฒนาใชตั้งแตปการศึกษา 2542      
- ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002: 1994 ในปการศึกษา 2543      

ปการศึกษา 2544 - 2545 
- ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 ในปการศึกษา 2544   
- นําระบบ 9 องคประกอบของ สกอ.มาใช  

ปการศึกษา 2546 
- ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000  ประกอบดวย 43 งาน      
- ใชระบบ 9 องคประกอบของ สกอ.   
- รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของ สมศ. เดือนเมษายน 2546     

ปการศึกษา 2547 
- ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000  ประกอบดวย 43 งาน      
- ใชระบบ 9 องคประกอบของ สกอ.   

ปการศึกษา 2548 
- ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000  ประกอบดวย 43 งาน      
- ปรับปรุงตัวบงชี้จากองคประกอบของ สกอ.มาเปนตัวบงชี้ สมศ.     

ปการศึกษา 2549 
- จัดทําคูมือ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง” 
- ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000  ประกอบดวย 43 งาน    
- ปรับปรุงตวับงชี้จากองคประกอบของ สกอ.มาเปนตัวบงชี้ สมศ. โดยประเมินตนเองได

คะแนน เทากับ 4.03 (ระดับดี) จากคะแนนเต็ม 5   
- รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. ไดคะแนน 4.06 (ระดับดี

จากคะแนนเตม็ 5) 
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ปการศึกษา 2550 
- จัดทําคูมือ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” 
- ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000  ประกอบดวย 43 งาน    
- ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน

ประจําป ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และระบบคุณภาพ ISO    
- จัดการอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 2 รุน วันที่ 25-27 ธันวาคม 2551 และรุน

ที่ 2 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2551 
- กําหนดใหจัดทํา SAR ในระดับคณะวิชา และภาควิชา ประกอบดวย ตัวบงชี้ของ สกอ. 

จําแนกดังน้ี คณะวิชา 40  ตัวบงชี้ ภาควิชา 21 ตัวบงชี้ และหนวยงานสนับสนุน ตัว
บงชี้รวม 12 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เฉพาะ 13 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ ISO ในระดับคณะวิชา 
และหนวยงานสนับสนุน  

- พัฒนา template ในการจัดทํา SAR จากโปรแกรม excel ซึ่งจะชวยในการดึงขอมูล
ดิบ และคํานวณคาตัวบงชี้ และคะแนน หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนมี 5 รูปแบบ 
หนวยงานสนับสนุนมี 6 รูปแบบ 

- กําหนดใหตรวจประเมินในระดับภาควิชา คณะวิชา หนวยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัย   ตรวจประเมินระดับภาควิชากอนตรวจคณะวิชา คณะผูประเมิน ระดับ
ภาควิชา และระดับคณะวิชา 3-8 คน ใชเวลา 2-3 วัน ขึ้นอยูกับจํานวนภาควิชา และ
ตรวจประเมินหนวยงานสนับสนุนดวยผูประเมิน 1 คน จํานวน 1/2 -1 วัน 

- ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน วันที่ 28-29 สิงหาคม 2551 คะแนน 2.40 
(ระดับดี) จากคะแนนเต็ม 3 โดยประเมินตนเองไดคะแนน 2.48 คณะกรรมการ
ประเมิน ประกอบดวย 
 รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน   ประธาน   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 รศ.ดร.พนารัตน ปานมณี    กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ  กรรมการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ศ.ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน   กรรมการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 ผศ.ดร.ณดา  จันทรสม   กรรมการและเลขานุการ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  ปการศึกษา 2551 
- จัดทําคูมือ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ป

การศึกษา 2551” 
- แตงตั้งกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการการจัดการ

ความรู และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย   
- ไดรับการรับรอง ISO 9001: 2008 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2552 ซึ่งเปนสถาบันอุดมศกึษา

แหงแรกที่ไดปรับเปลีย่นเปนขอกําหนดใหมป 2008 น้ี และเปนมหาวทิยาลยัแหงแรกและ
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แหงเดียวทีไ่ดรับการรบัรองตามระบบบรหิารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ทุกหนวยงาน 
และทุกระบบ 

- ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008  ประกอบดวย 43  งาน 
- อบรมผูตรวจประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ สกอ . รุนที่ 3 วันที่ 25-27 

พฤษภาคม 2552   
- จัดการสัมมนาสรางความเขาใจในการประกันคุณภาพ ไดแก การเขียน strategy map

การจัดทํา SAR หนวยงานสนับสนุน คณะวิชา และสมัมนาขอคิดเห็นจากการประเมิน
คุณภาพภายในปการศึกษา 2550 

- template SAR หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนมี 12 รูปแบบ หนวยงานสนับสนุน 6 
รูปแบบ 

- ตัวบงชี้ สกอ. ระดับคณะวิชาใช 33  ตัวบงชี้ ภาควิชา 19 ตัวบงชี้ และหนวยงาน
สนับสนุน ใชตัวบงชี้รวม 8 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เฉพาะ 13 ตัวบงชี้ 

- ในปการศึกษา 2551 หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนจะประเมินตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ 
5 ป เฉพาะตัวบงชี้เพ่ือวัดคุณภาพ มีตัวบงชี้รวม 19 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้พิเศษ 3 ตัวบงชี้ 

- จัดใหมีการตรวจประเมินระดับภาควชิาแยกกบัคณะวิชา คณะผูประเมินระดับภาควิชา มี
จํานวน 3-7 คนขึ้นอยูกับจํานวนภาควชิา ใชเวลาตอภาควชิา 1 วนั   คณะผูประเมิน
ระดับคณะวชิา มีจํานวน 3-5 คนขึ้นอยูกับจํานวนภาควิชา ใชเวลาตอคณะวชิา 2-3 วัน   
และใหมีการตรวจประเมินหนวยงานสนับสนุนดวยผูประเมิน 1 คน จํานวน 1/2 -1 วัน 

- ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบนัวันที่ 18-19 สิงหาคม 2552 คะแนน 2.53 
(ระดับดีมาก) จากคะแนนเตม็ 5 โดยประเมินตนเองไดคะแนน 2.63 คณะกรรมการ
ประเมินเชนเดียวกับป 2550   

- สงรายงานการประเมินตนเองเขาระบบ CHE online ของ สกอ. 

ปการศึกษา 2552 
- จัดทําคูมือ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ป

การศึกษา 2552” 
- ปรับคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการการจัดการ

ความรู และคณะกรรมการบริหารความเสีย่งของมหาวิทยาลยัโดยเพ่ิมผูมีสวนไดสวนเสีย 
เชน ผูแทนจากคณะวชิา ผูแทนหนวยงาน ผูบริหารท่ีรบัผิดชอบตามพนัธกิจหลกั 

- กําหนดคาเปาหมายจากการใหความเห็นจากคณะกรรมการวิชาการโดยวิเคราะหจาก
ผลการประเมินที่ผานมา และตัวบงชี้ที่ตองใหเปนตัวบงชี้ผลักดันคุณภาพของตัวบงชี้ 
จากนําเสนอพิจารณาตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเห็นตอการปรับคาเปาหมายโดย
ใหพิจารณาเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยเอกชนแหงอ่ืนดวย 

- ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008  ประกอบดวย 43 งาน    
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- จัดใหมีการทํา SAR และตรวจประเมินระดับภาควิชาแยกกับคณะวิชา คณะผูประเมินระดับ
ภาควิชา มีจํานวน 3-8 คนขึ้นอยูกับจํานวนภาควิชา ใชเวลาตอภาควิชา 1 วัน   คณะผู
ประเมินระดับคณะวิชา มีจํานวน 3-5 คนขึ้นอยูกับจํานวนภาควิชา ใชเวลาตอคณะวิชา 1-2 
วัน   และใหมีการตรวจประเมินหนวยงานสนับสนุนดวยผูประเมิน 1 คน จํานวน 1/2 -1 วัน 

- ตัวบงชี้ สกอ. ระดับคณะวชิา 33  ตัวบงชี ้ภาควิชา 19 ตัวบงชี้ และหนวยงาน
สนับสนุน ใชตัวบงชี้รวม 8 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เฉพาะ 12 ตัวบงชี ้

- ตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ 5 ป เฉพาะตัวบงชี้เพ่ือวัดคุณภาพ มีตัวบงชี้รวม 18 ตัวบงชี้ 
และตัวบงชี้พิเศษ 3 ตัวบงชี้ 

- template SAR หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนมี 12 รูปแบบ หนวยงานสนับสนุน 6 
รูปแบบ 

- ใหมีการบันทึกขอมูลในระบบ FIS เพ่ือเปนขอมูลผลการดําเนินงานในระดับคณะวิชา 
หรือหนวยงาน 

- จัดสัมมนา QA series    
- ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันวันที่ 26-27 สิงหาคม 2553 คะแนน 2.63 

(ระดับดีมาก) จากคะแนนเต็ม 3 เทากับที่ประเมินตนเอง 2.63 
  รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน   ประธาน   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
  รศ.ดร.พนารัตน ปานมณี    กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ  กรรมการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ศ.ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน   กรรมการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล กรรมการและเลขานุการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- สง CHE online ระดับมหาวิทยาลัย   
- ไดรับการคัดเลือกใหเปนมหาวิทยาลัยนํารองในการทดสอบตัวบงชี้จาก สมศ. รอบ

สาม วันที่ 25-26 กุมภาพันธ 2553 
- ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา สมศ. ระดับสถาบัน ระดับกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและ
ชีวภาพ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร 
การบัญชี การจัดการ  การทองเ ท่ียว  และเศรษฐศาสตร และกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2550 ออกให ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2552 

- จัดใหมีรางวัล DPU QA AWARD เปนครั้งแรก โดยพิจารณาจากคณะวิชา และ
หนวยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก และสูงสุด นอกจากน้ี ยังได
เพ่ิมรางวัลชมเชยอีก 2 ประเภท คือ คณะที่มีพัฒนาการการประเมินคุณภาพสูงสุด 
และคณะที่มีคะแนนการดําเนินงานตามตัวบงชี้แผนกลยุทธสูงสุด พิธีมอบรางวัลมีขึ้น
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนขวัญกําลังใจแกคณะวิชา
และหนวยงานที่มีการปฏิบัติที่ดีอันเปนตัวอยางแกหนวยงานอ่ืนๆ ตอไป   
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- คณะวิชาที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก และมีคะแนนสูงสุด  ไดแก 
คณะการบัญชี 

- คณะวิชาที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย  
- หนวยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก และมีคะแนนสูงสุด  มี 2 

หนวยงาน ไดแก  ศูนยสนเทศและหอสมุด และฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
- คณะวิชาที่มีพัฒนาการการประเมินคุณภาพสูงสุด มี 2 คณะ ไดแก คณะนิเทศ

ศาสตร และคณะศิลปกรรมศาสตร  
- คณะวิชาที่มีคะแนนการดําเนินงานตามตัวบงชี้แผนกลยุทธสูงสุด  มี 2 คณะ 

ไดแก วิทยาลัยนานาชาติ และคณะบริหารธุรกิจ 

ปการศึกษา 2553 (ขอมูล ณ 31 สิงหาคม 2554) 
- จัดทําคูมือ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ป

การศึกษา 2553” 
- ปรับคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเพ่ิมผูแทนนักศึกษา 
- เสนอการกําหนดคาเปาหมายของตัวบงชี้ สกอ. และแผนพัฒนาคุณภาพตอสภา

มหาวิทยาลัย   
- ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 ประกอบดวย 43 งาน    
- สกอ.ปรับปรุงตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 จึงจัดการอบรม

ชี้แจงแกคณะวิชา และหนวยงาน และจัดการอบรมผูประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้   
- คณะวิชา 14  ตัวบงชี้ ภาควิชา 3 ตัวบงชี้ และหนวยงานสนับสนุน ใชตัวบงชี้รวม 6 

ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เฉพาะ 10 ตัวบงชี้ 
- จัดสัมมนา QA series   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ SAR workshop 
- ปรับปรุง template  SAR ดวยโปรแกรม excel รูปแบบของ SAR ตามตัวบงชี้ใหม   
- ปรับปรุงระบบ FIS ใหรองรับตัวบงชี้ใหมของ สกอ. และตัวบงชี้ของ สมศ. 
- จัดใหมีรางวัล DPU QA AWARD เปนปที่สอง ไดแก 

- คณะวิชาที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก และสูงสุด ไดแก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     
- คณะวิชาที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย      
- หนวยงานสนับสนุนที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก มี 4 หนวยงาน ไดแก ศูนย

สนเทศและหอสมุด ศูนยคอมพิวเตอร  ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ และ
ศูนยธุรกิจวิทยบริการ   

- รางวัลชมเชย มีคะแนนองคประกอบดานการวิจัย เต็ม 3 คะแนน ตอเนื่อง 3 ป 
ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร 

- รางวัลใหกับอาจารยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ ในป
การศึกษา 2552 จํานวน 6 ทาน   
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- ไดรับรางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2551 และปการศึกษา 2552 ที่ไดมาตรฐาน ประเภทดีเลิศ จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันวันที่ 22 และ 24 สิงหาคม 2554 คะแนน 
4.54 (ระดับดีมาก) จากคะแนนเต็ม 5 โดยที่ประเมินตนเอง 4.52 (ระดับดีมาก) 

  ศ.ดร.สุวิมล  วองวาณิช   ประธาน   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ผศ.ดร.ตรีทศ   เหลาศิริหงษทอง กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  รศ.ศรีสมรัก  อินทุจันทรยง    กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล   กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  รศ.ปรียา อุนรัตน    กรรมการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

นางอษุาโรจน ดีรโจซูโบรโต  เลขานุการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

บทวเิคราะหระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

จากการศึกษาความเปนมา ระบบการประกันคุณภาพ และพัฒนาการของการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่ปรากฏอยูในคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549-2553 รายงานประจําปมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ป
การศึกษา 2544-2552 รายงานประเมินตนเองมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2550-
2552 และแฟมโครงการกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวของ สรุปวามหาวิทยาลัยมี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีระบบและกลไกประกันคุณภาพการศกึษาทีค่รอบคลมุทัง้ระบบ
การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย และระบบบริหารคุณภาพสากล ISO ที่สอดคลองตอ
วิสัยทัศน และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
คณะกรรมการที่เก่ียวของ ไดแก กรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ
การจัดการความรู และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เปนผูเอ้ืออํานวยใหเกิดการ
ผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน โดยดําเนินงานผาน 
“งานประจํา” และ “งานโครงการ” ซึ่งมีการจัดการความรู และการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเปนสวน
ชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานประกันคุณภาพใหควบคูไปกับงานประจํา ทุกส้ินปการศึกษา ทุกคณะ
วิชาและหนวยงานตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองขึ้น  ประกอบดวย   ตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป ตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวบงชี้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ. (ครอบคลุมตัวบงชี้ สมศ.) และตัวบงชี้ระบบคุณภาพ ISO และรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในทั้งระบบของ สกอ. และระบบบริหารคุณภาพ ISO  
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แผนภาพที่ 2.3  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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แนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จ และปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ในสวนน้ีเปนการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงแบงเปน 2 สวนคือ ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ปจจัยที่สัมพันธหรือสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ความหมายของความสําเร็จ 
จากงานวิจัยที่เก่ียวของพบวามีการศึกษาประสิทธิผลขององคกรซ่ึงเปนความหมาย

เดียวกับความสําเร็จขององคกร ดังนี้ 
Steers อางถึงในฤตินันท สมุทรทัย (2549: 21) ใหคํานิยามวา “ประสิทธิผล” หมายถึง 

ระดับของความสําเร็จในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร หรือหมายถึง 
ระดับการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร 

กิตติยา สีออน (2547: 5) ใหคํานิยาม “ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน” 
หมายถึง ระดับของความสําเร็จตามเปาหมายในการจัดการการศึกษา ซึ่งจะวัดประสิทธิผลเชิง
กระบวนการ และผลดานความพึงพอใจในงานของบุคลากร โดยศึกษาประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยวัด
ประสิทธิผลจากการรับรูของบุคลากรครอบคลุมดานการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปน
สําคัญ การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ การปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพ และความพึง
พอใจในงานของบุคลากร 

ฤตินันท สมุทรทัย (2549: 21) ใหคํานิยามวา “ประสิทธิผล” หมายถึง สภาวะที่องคกร
สามารถดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่กําหนดขององคกร หรือระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินงานขององคกรตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนด วัดไดจากการ
เปรียบเทียบผลผลิตที่ไดจากการผลิตกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

การวัดความสําเร็จ 
Zalri (1998 อางถึงในสํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545) เสนอโมเดลประสิทธิผลในการ

ดําเนินงานดานการศึกษาของสมาพันธการจัดการคุณภาพแหงยุโรป (The European 
Foundation for Quality Management) ที่เรียกวา The EFQM Excellence Model ประกอบไป
ดวยตัวบงชี้ของปจจัย 2 กลุม คือตัวบงชี้ที่เปนตัวกระทําหรือตัวบงชี้ดานเหตุปจจัย และกลุมตัว
บงชี้ที่เปนผลการกระทําโดยตัวบงชี้ที่เปนผลของการกระทําซ่ึงเปนผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้น
นั้น ไดแก 1) ประสิทธิผลขององคกร หมายถึง ตัวบงชี้ที่แสดงถึงการบรรลุผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธในการกํากับ ประสาน และสงเสริมการจัดการศึกษาของสถาบัน 
ประสิทธิผลขององคกรจึงพิจารณาจากความครอบคลุมของบริการแตละพันธกิจของสถาบัน 
คุณภาพของบริการและผลกระทบตอคุณภาพของผูเรียนและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2) 
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ความพึงพอใจของผูรับบริการจากสถาบัน หมายถึง ตัวบงชี้ที่แสดงการรับรูของผูรับบริการจาก
สถาบันทั้งทางตรงและทางออมตอสถาบันและการบริหารงานของสถาบัน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงผล
ที่เกิดขึ้นกับผูรับบริการ 3) ความพึงพอใจของบุคลากร หมายถึง ตัวบงชี้ที่แสดงความรูสึกของ
บุคลากรที่มีตอสถาบันและการบริหารงานของสถาบัน อันเปนภาพสะทอนถึงผลที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรในสถาบัน และ 4) ผลกระทบตอสังคม หมายถึง ตัวบงชี้ที่แสดงความรับรูของสังคม
โดยรวมเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันที่สงผลกระทบตอคุณภาพมาตรฐาน และความเสมอ
ภาคของการจัดการศึกษา คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา ตลอดจนผลกระทบตอคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

กิตติยา สีออน (2547: 167, 34-42) ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับคณะวิชากลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมตัวอยางประกอบดวย คณะวิชา/
วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร สาขาวิทยาศาสตร สาขาแพทยศาสตร สาขา
เภสัชศาสตร และสาขาทันตแพทยศาสตร จํานวน 60, 19, 11, 10 และ 8 แหง รวมเปน 108 แหง ใช
แบบสอบถาม 4 ชุดในการวัดประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 4 ตัวแปรที่ไดจากการ
สังเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับประสิทธิผลขององคกร 30 เร่ือง ไดสรุปความหมายของประสิทธิผล
ของการประกันคุณภาพไว 2 ระดับ ระดับที่หน่ึงเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นระหวางทาง (Intermediate 
Outcome)   ไดแก 1) การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) การบริหารจัดการแบบ
กระจายอํานาจ 3) การปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพ และ 4) ความพึงพอใจในงานของบุคลากร 
ผลลัพธที่เกิดขึ้นระหวางทางนี้จะเปนตัวผลักดันใหเกิดความสําเร็จที่เปนผลลัพธสุดทาย (End 
Outcome or Ultimate Outcome) ซึ่งหมายถึง ผลสัมฤทธิ์สูงสุด หรือที่คาดหวัง หรือตองการให
เกิดขึ้น นั่นคือเปนระดับการบรรลุพันธกิจของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ดาน ไดแก การสอนหรือการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ฤตินันท สมุทรทัย (2549: 183, 185, 196-197) พัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
แบบบูรณาการพหุมิติของประสิทธิผลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา จากคณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทาคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป กลุม
ตัวอยางไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นตามกลุมมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับ
รัฐบาล กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎ และกลุมมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 59, 89 และ 63 คณะวิชา 
รวมเปน 211 คณะวิชา ใชเครื่องมือวัดประสิทธิผลของคณะวิชา 3 ชุด ชุดที่ 1 สําหรับผูบริหาร 
ชุดที่ 2 สําหรับอาจารย และชุดที่ 3 สําหรับนักศึกษา  โดยวัดประสิทธิผลของคณะวิชาจาก ตัว
แปรสังเกตได 7 ตัวแปร หรือ 7 มิติ ที่วัดไดจากตัวบงชี้ 38 ตัวบงชี้ คือ 1) ความพึงพอใจใน
การศึกษาและการพัฒนานักศึกษาเปนรายบุคคล 2) การพัฒนาดานวิชาการของนักศึกษา  3) 
การพัฒนาวิชาชีพใหกับนักศึกษา 4) ความพึงพอใจในการจางงานของคณาจารย  5) 
ความสามารถในการจัดหาทรัพยากร  6) การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของคณาจารยและ
ผูบริหาร และ 7) การเปนระบบเปดและปฏิสัมพันธกับชุมชน  ผลการวิจัยที่เก่ียวกับการวัด

DPU



29 
 

ประสิทธิผลพบวา ตัวแปรทุกตัวในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายประสิทธิผลของคณะวิชา โดย
ความพึงพอใจในการจางงานของคณาจารยและผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ  การพัฒนาดานวิชาการของนักศึกษา  การเปนระบบเปดและปฏิสัมพันธกับชุมชน  
การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของคณาจารย  ความพึงพอใจในการศึกษาและการพัฒนา
นักศึกษาเปนรายบุคคล  ความสามารถในการจัดหาทรัพยากร และการพัฒนาวิชาชีพใหกับ
นักศึกษา ตามลําดับ  นอกจากนี้การวัดประสิทธิผลของคณะวิชาตามการรับรูของคณบดีพบวา 
อยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง แสดงวาคณบดีเห็นวา ประสิทธิผลของคณะที่ดําเนินการอยูนั้น
ในบางมิติยังไมดีเทาที่ควรโดยเฉพาะประสิทธิผลในมิติการพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของ
คณาจารย มิติความสามารถในการจัดหาทรัพยากร มิติการพัฒนาวิชาชีพใหกับนักศึกษา และมิติ
การเปนระบบเปดและปฏิสัมพันธกับชุมชน ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
คณะวิชายังไมสามารถดําเนินการในดานตางๆ เหลาน้ีไดครบถวนโดยเฉพาะในตัวบงชี้การไดรับ
ความเคารพนับถืออยางสูงในวงวิชาการที่วัดจากรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 
เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (1.54) จะเห็นไดวาผลการวิเคราะหดังกลาวสอดคลองกับผลการประเมิน
สถาบันอุดมศึกษาในรอบแรกของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกที่พบวา
อาจารยระดับอุดมศึกษามีงานวิจัยและงานสรางสรรคเพียง 0.1545 เร่ืองตอคนตอป งานวิจัย
สรางสรรคที่ตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติมีเพียง 0.10  และ  0.04  บาทตอคนตอป
ตามลําดับ เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก พบวามีเพียง 37,216.46 บาทตอคนตอป และเงิน
สนับสนุนวิจัยภายใน 10,091.29 ตอคนตอป ขอมูลเหลาน้ีสะทอนใหเห็นสถาบันอุดมศึกษาไทย
ตองใชความพยายามอยางมากในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 

ภัทราวดี มากมี (2552) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองคการสําหรับคณะ
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร: การประยุกตใชการวิเคราะหเชิงสาเหตุพหุระดับ โดยมุงศึกษาปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิผลตอคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแบงตามลักษณะของขอมูลทางการศึกษาที่
ประกอบดวยหนวยยอยตางๆ รวมกันเปนหนวยของการศึกษาที่ใหญขึ้น เชน คณาจารยเปน
หนวยที่ซอนอยูในสาขาวิชา หรือสาขาวิชาเปนหนวยที่ซอนอยูในคณะวิชา จึงวิเคราะหขอมูล
เก่ียวกับประสิทธิผลคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแบบพหุระดับ (Multilevel Data) โดยกําหนดตัว
แปรทํานายระดับบุคคล   และตัวแปรทํานายระดับสาขาวิชา   เพ่ือทําใหทราบถึงอิทธิพลของตัว
แปรในระดับตางๆ กันวามีสวนประกอบยอยแตละสวนแตกตางกันอยางไรตามระดับขอมูล  และ
ทําใหสามารถอธิบายความสัมพันธของตัวแปรที่อยูในแตละระดับวาตัวแปรตัวใดบางที่ มี
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอกันทั้งทางตรงและทางออมกับประสิทธิผลของคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร โดยสํารวจจากกลุมตัวอยางจากสาขาวิชาของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  132  
สาขาวิชา ประกอบดวย หัวหนาสาขาวิชา 1 คน อาจารยประจํา 5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 
2 คน รวมสาขาวิชาละ 8 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 1,056  คน กําหนดตัวแปรตามหรือตัวแปร
ผล คือ ประสิทธิผลของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จํานวน 9  ตัวบงชี้ ไดแก 1) ความพึงพอใจใน

DPU



30 
 

การศึกษาของนิสิต/นักศึกษาและผูที่มีสวนไดสวนเสีย 2) การพัฒนาดานวิชาการและบุคลิกภาพ
ของนิสิต/นักศึกษา  3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณาจารยและผูบริหาร  4) 
การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของคณาจารย   5) การเปนระบบเปดและปฏิสัมพันธกับชุมชน/ผล
ที่เกิดขึ้นกับสังคม   6) ความสามารถในการไดมาและจัดหาทรัพยากร/การเงิน  7)การบรรลุ
จุดมุงหมายตามภารกิจ 8) คุณภาพกระบวนการจัดการภายใน  และ 9) การเรียนรูและการพัฒนา
ผลจากการวิเคราะหในระดับบุคคลพบวา ตัวบงชี้ทุกตัวมีความสําคัญอยูในระดับใกลเคียงกัน โดย
ตัวบงชี้คุณภาพกระบวนการจัดการภายในมีความสําคัญมากที่สุด ในขณะที่ในระดับสาขาวิชาน้ัน
พบวา  ตัวบงชี้ที่มีความสําคัญมากที่สุดคือการบรรลุเปาหมายตามภารกิจ  สวนตัวบงชี้การเปน
ระบบเปดและปฏิสัมพันธกับชุมชน/ผลที่เกิดขึ้นกับสังคมมีความสําคัญนอยที่สุดทั้งระดับบุคคล
และระดับสาขาวิชา    

นอกจากน้ี Steers (1977: 39 – 41) อางถึงในฤตินันท สมุทรทัย (2549: 9-10) กลาวถึง
การวัดความสําเร็จหรือประสิทธิผลขององคกรวาอาจทําได 2 แนวทางใหญ คือ 1) การวัดที่ใช
เกณฑการประเมินเอกมิติ  (Univariate Effectiveness Measures) เปนการวัดที่ใชเกณฑในการ
ประเมินประสิทธิผลเกณฑใดเกณฑหน่ึง เชน ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ความสามารถในการ
ผลิต ความพึงพอใจของพนักงาน กําไรสุทธิ การออกจากงานของพนักงาน เปนตน และ 2) การ
วัดที่ใชเกณฑการประเมินพหุมิติ  (Multivariate  Effectiveness  Measures)  เปนรูปแบบการวัด
ประสิทธิผลขององคกรที่มีการใชเกณฑการประเมินหลายตัว  17 รูปแบบ  โดยทุกโมเดลเปนการ
วัดประสิทธิผลขององคกรแบบพหุมิติทั้งหมด  ในจํานวนโมเดลการวัดประสิทธิผลทั้ง  17 โมเดล  
เปนโมเดลที่ใชในบริบทขององคกรทุกประเภทมากที่สุดถึง  10 โมเดล  และเปนโมเดลลักษณะ
งานวิจัยชนิดที่ใชการสรุปจากการวิจัยมากที่สุดถึง 11 โมเดล 

โดยสรุป การวิ จัยครั้งน้ี มุงวัดความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งจากงานวิจัยที่เก่ียวของพบวา มีความสัมพันธระหวาง “ประสิทธิผล 
และ ความสําเร็จ” และ “ประสิทธิผลขององคกร และ ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา”  โดย 
กิตติยา สีออน (2547: 40) เห็นวาประสิทธิผลขององคกร และประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีบางสวนที่คาบเก่ียวกัน กลาวคือ สวนที่เปนผลลัพธสุดทายของการประกันคุณภาพ
การศึกษานั้นเปนไปในทํานองเดียวกันกับประสิทธิผลขององคกรที่เปนสถานศึกษา แตมีความ
แตกตางออกไปในกรณีที่องคกรไมใชสถานศึกษา โดยมีการใหความหมายของประสิทธิผลที่
แตกตางออกไปขึ้นอยูกับเปาหมายและการใหความสําคัญกับเปาหมายขององคกรน้ันๆ  ดังน้ันการ
วิจัยคร้ังน้ีจึงใชแนวคิดการวัดประสิทธิผลโดย “ใชคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป
การศึกษา 2552 ระดับคณะวิชา และหนวยงาน” ซึ่งครอบคลุมตัวแปรสําคัญในการวัดความสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก  ผลการดําเนินงานตาม 4 พันธกิจอุดมศึกษา และการ
บริหารจัดการที่ครอบคลุมทั้งดานภาวะผูนํา การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา แสดงในตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 2.1 การวิเคราะหความสัมพันธของตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                      
ปการศึกษา 2552 กับตัวแปรการวัดประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพในงานวิจัยตาง  ๆ

องคประกอบ และตัวบงช้ี ปการศกึษา 2552 คณะวิชา หนวยงาน
สนับสนุน 

EFQM  
Model 
4 ดาน 

กิตติยา 
4 ดาน 

ฤตินันท 
7 ดาน 

 

ภัทราวดี 
9 ดาน 

 

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ       

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนด
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ 

/ /  1 2, 3  7 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏบัิติงานที่
กําหนด 

/ / 1 2, 3  7 

องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอน       
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร /  1 1 1 2 
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ /  1 1 1 2 
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชมุชนภายนอกมีสวนรวม 
/  1 3 3 2 

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง 

/ 
(ไมใชกับ IC 
และบัณฑิตฯ) 

 1  6  

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

/  1  6 4 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

/  1  6 4 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย 

/  1  6 4 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

/  1  6 4 

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

/ 
ไมใชกับบณัฑิตฯ

 1  3 2 

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตน
เปนไปตามเกณฑ 

/ 
ไมใชกับบณัฑิตฯ

 1  3 2 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต 

/ 
ไมใชกับบณัฑิตฯ

 2, 4 3 3 1 

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศกึษาใน
รอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

/  1  2, 3 2 

องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  สํานักกิจการ
นักศึกษา 

    

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา / ฉ       1 3 1 2 
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
/ ฉ 

  
1  1, 2. 3 2 

ฉ หมายถึง ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงานสนับสนุนบางหนวยงาน 
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องคประกอบ และตัวบงช้ี ปการศกึษา 2552 คณะวิชา หนวยงาน
สนับสนุน 

EFQM  
Model 
4 ดาน 

กิตติยา 
4 ดาน 

ฤตินันท 
7 ดาน 

 

ภัทราวดี 
9 ดาน 

 

องคประกอบท่ี 4   การวิจัย  ศูนยวิจัย     
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย

และงานสรางสรรค 
  ฉ 

 
1 3 5 4, 5 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค / ฉ 1  5, 7 4, 5 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
/ ฉ 1  6 6 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

/ ฉ 1   7 5 

องคประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม  ศูนยวิจัย/ศูนย
ธุรกิจ/ADCC 

    

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของสถาบัน 

/ ฉ 1 3 7 5 

5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

/ ฉ 1  5, 7 5 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

/ ฉ 1  7 5 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ / ฉ 2, 4  7 1 
องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ศูนย

วัฒนธรรม 
    

6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม / ฉ 1 3 7 5 
องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ       
7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู / / 1 3  8, 9 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ

ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
/ / 3 3, 4 4 4, 8 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

/  ฉ 
ฝายส่ือสาร
การตลาด 

1 3 7 5 

7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

/  1  5  

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา / / 1 3  8 
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ

ระดับองคกรสูระดับบุคคล 
/ / 1 3  7, 8 

องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 
/ / 1 3  8 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 

/  1   8 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน / / 1   8 
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ปจจัยที่สัมพันธหรือสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

งานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มีดังนี้ 

จาก The EFQM Excellence Model ที่กลาวถึงในหัวขอการวัดความสําเร็จขององคกรน้ัน 
โมเดลนี้กําหนดตัวบงชี้ที่เปนตัวกระทําหรือตัวบงชี้ดานเหตุปจจัยมี 5 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการ
ทํางาน หมายถึง ตัวบงชี้ที่แสดงวิธีการท่ีองคกรกําหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือ
ปรับปรุงกิจการอยางตอเน่ือง 2) การบริหารบุคคลในองคกร หมายถึง ตัวบงชี้ที่แสดงวิธีการที่องคกร
ใชศักยภาพของบุคลากรเพ่ือปรับปรุงกกิจการอยางตอเนื่อง 3) ภาวะผูนําของผูบริหาร หมายถึง ตัว
บงชี้ที่แสดงพฤติกรรมที่กลุมผูบริหารขององคกรนําเอาวิธีปรับปรุงคุณภาพมาใชในการกําหนด
แนวทาง การส่ือสาร การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงนโยบายและกลยุทธตางๆ              
4) นโยบายและกลยุทธ หมายถึง ตัวบงชี้ที่แสดงถึงการใชแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพในการ
กําหนดแนวทาง การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ 
และ 5) ทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน หมายถึง ตัวบงชี้ที่แสดงถึงวิธีการขององคกรในการแสวงหา
ทรัพยากรและการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ ดังแผนภาพที่ 2.4 (กิตติยา สีออน, 2547) 

 
แผนภาพที่ 2.4  กรอบแนวคิด The EFQM Excellence Model ของ Zalri   
 

กระบวนการทํางาน  

 
ประสิทธิผลขององคกรการศึกษา 
- ประสิทธผิลขององคกร 
- ความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 
- ความพึงพอใจของบุคลากร 
- ผลกระทบตอสังคม 

  
กระบวนการบริหาร  

  
ภาวะผูนํา  

  
นโยบายและกลยุทธใน        

การดําเนินงาน 
 

  
ความเพียงพอดานทรัพยากร  
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กิตติยา สีออน (2547: 33) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากเอกสาร 11 เรื่อง ไดวิเคราะหและสังเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับคณะวิชาของกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเปน 6 กลุม คือ 1) ทัศนคติตอ
การประกันคุณภาพภายใน 2) การฝกอบรมพัฒนาการบุคลากร 3) ความพรอมดานทรัพยากร 4) 
การทํางานเปนทีม 5) วัฒนธรรมคุณภาพ และ 6) ภาวะผูนําของผูบริหาร  
 
แผนภาพที่ 2.5   กรอบแนวคิดการศึกษาการพัฒนารูปแบบปจจัยเชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในระดับคณะวิชากลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ของ
กิตติยา สีออน (2547)  
 

ทัศนคติตอการประกันคุณภาพ
ภายใน 

 

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ 
- การจัดการเรียนการสอนแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  

- การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ  
- การปฏิบัติงานแบบวงจรคณุภาพ  
- ความพึงพอใจในงานของบุคลากร 

  
การฝกอบรมพัฒนาการบุคลากร  

  
ความพรอมดานทรัพยากร  

  
การทํางานเปนทีม  

  
วัฒนธรรมคุณภาพ  

  
ภาวะผูนําของผูบริหาร  

 
ผลการวิเคราะหโมเดลลิสเรลที่พัฒนาขึ้นพบวา โมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายในเปนโมเดลที่มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยตัวแปรอิสระสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในไดรอยละ 83 และตัวแปรที่มี
อิทธิผลทางตรงตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพในระดับคณะวิชาของกลุมสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพมากที่สุดตามลําดับ ไดแก วัฒนธรรมคุณภาพ ภาวะผูนําของผูบริหาร ทัศนคติตอการ
ประกันคุณภาพ การทํางานเปนทีม ความพรอมดานทรัพยากร และการอบรมพัฒนาบุคลากร 
รายละเอียดดังตารางที่  2.2 
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ตารางที่  2.2 คาอิทธิผลของตัวแปรที่สงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับคณะวิชาของกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ตัวแปรสาเหตุ 
ตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได 

คาอิทธิพล 

ทัศนคติตอการประกันคุณภาพภายใน (ตัวแปรแฝง) 
    ทัศนคติตอการประกันคุณภาพภายใน 
การทํางานเปนทีม (ตัวแปรแฝง) 
   การมีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 
   การติดตอส่ือสารอยางเปดเผย 
   การสงเสริมพัฒนาบุคลากร 
   การรวมกันทบทวนการทํางาน 
   การสรางความคลองกันในการทํางาน 
   การทํางานรวมกัน 
การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร (ตัวแปรแฝง) 
    การคนหาความตองการจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
   การดําเนินงานพัฒนาบุคลากร 
   การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
ความพรอมดานทรัพยากร (ตัวแปรแฝง) 
   ความเหมาะสมดานโครงสรางองคกร 
   ความเพียงพอดานบุคลากร 
   ความสามารถของนักวิชาการ 
   ความเพียงพอดานวัสดุอุปกรณการเงิน 
วัฒนธรรมคุณภาพ (ตัวแปรแฝง)  
   การมีวิสัยทัศนรวมกันของบุคลากร 
   การไดรับอิทธิพลจากภายนอกคณะวิชา 
   การมีเปาหมายในระยะยาว 
   การสนทนาสะทอนความคิด 
   การพัฒนาตนเองของบุคลากรตอเนื่อง 
   ความรวมมือของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน 
   การบริหารจัดการแบบใชขอมูลเปนฐาน 
   การเนนการทํางานอยางเปนระบบ 
   การสรางคุณภาพโดยไมเพิ่มคาใชจาย 
ภาวะผูนําของผูบริหาร (ตัวแปรแฝง) 
   ภาวะผูนําของผูบริหารการปฏิรูป 
   ภาวะผูนําของผูบริหารแบบผูจัดการ 

0.13 
0.12* 
0.08 
0.41* 
0.27* 
0.29* 
0.44* 
0.32* 
0.40* 
-0.02 
0.42* 
0.40* 
0.44* 
-0.07 
0.38* 
0.39* 
0.40* 
0.30* 
0.55* 
0.36* 
0.19* 
0.35* 
0.33* 
0.33* 
0.35* 
0.33* 
0.28* 
0.24* 
0.30* 
0.46* 
0.29* 

ที่มา  : Kittiya Seeorn (2005: 1424) 
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 แมวาทุกโมเดลที่นํามาวิเคราะหนั้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษซึ่งแสดงวา
ตัวแปรอิสระในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
ภายในได แตมีบางตัวแปรที่สามารถสงผลอิทธิพลตอประสิทธิผลไดอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ซึ่งกิตติยา สีออน อภิปรายไวดังนี้ (2547: 174-177)  
 - จากผลการวิเคราะหพบวา กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพมีทัศนคติตอการประกัน
คุณภาพภายในอยูในระดับสูง แตตัวแปรทัศนคติตอการประกันคุณภาพภายในสามารถอธิบาย
ประสิทธิผลระยะที่หน่ึง (ระยะกอนที่จะมีการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่สามารถอธิบายประสิทธิผล
ระยะที่สอง (ระยะที่มีการประกันคุณภาพการศึกษา) ไดอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิตินั้น อาจ
เน่ืองมาจากการที่ตัวแปรทัศนคติตอการประกันคุณภาพภายในนั้นมีความแปรปรวนต่ําทั้งในชวง
กอนและหลังการประกันคุณภาพภายในตามแนวพระราชบัญญัติฯ อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา
ความแปรปรวนในชวงกอนการประกันคุณภาพภายในตามแนวพระราชบัญญัติฯ นั้น มีคาสูงกวา
ชวงหลังการประกันแนวพระราชบัญญัติฯ ซึ่งอาจเปนเหตุผลวาเหตุใดตัวแปรทัศนคติตอการ
ประกันคุณภาพภายในจึงสามารถอธิบายประสิทธิผลระยะที่หนึ่งไดอยางมีอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ในขณะที่สามารถอธิบายประสิทธิผลระยะที่สองไดอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการที่ตัว
แปรทัศนคติสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลระยะที่สองไดนั้น อาจสืบเน่ืองมาจาก
การมีทัศนคติไมไดเปนเคร่ืองรับประกันวาบุคคลจะปฏิบัติกิจกรรมน้ัน การมีความตั้งใจในการ
กระทําพฤติกรรมของบุคคลนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก การมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม                 
การคลอยตามกลุมอางอิง  การควบคุมพฤติกรรมจากการรับรูตอส่ิงนั้น ตัวอยางเชน กรณีที่บุคคล
รับทราบวาขณะนั้นทรัพยากรไมเพียงพอ หรือไมมีความสามารถพอที่จะทํางานนั้นไดสําเร็จ 
ความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมของบุคคลยอมจะมีไมมากซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ               
กิตติยา สีออนที่พบวาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพนั้นไมมี
การกําหนดสิ่งจูงใจ (Inventive) บุคลากรสวนหนึ่งมีความรูสึกวาถูกบังคับใหทํา สถานการณ
ดังกลาวน้ีจึงอาจทําใหบุคลากรไมเกิดการกระทําพฤติกรรมการประกันคุณภาพภายในถึงแมจะมี
ทัศนคติที่ดีก็ตาม   
  - กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพมีความพรอมดานทรัพยากรอยูในระดับปานกลาง แต
ตัวแปรความพรอมดานทรัพยากรสามารถอธิบายประสิทธิผลระยะที่สองไดอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิตินั้น อาจสืบเน่ืองมาจากการขาดบริหารจัดการอยางเหมาะสมตอทรัพยากรที่มีอยู จึงไม
อาจทําใหทรัพยากรที่มีอยูเกิดประสิทธิผลไดสูงสุด  กิตติยา สีออนอภิปรายวา จากผลการ
สัมภาษณคณะวิชา 14 แหงเปนไปในทิศทางเดียวกันวาไดงบประมาณเพิ่มเปนพิเศษเพื่อการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพียงเล็กนอย (สอดคลองกับผลการวิเคราะหจาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเพียงพอดานทรัพยากรที่พบวาอยูในระดับปานกลาง)  ซึ่งมีอยูเพียง 1 
แหงเทาน้ันที่ไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการงบประมาณของตนเอง ดังน้ันการไมขาดแคลน
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ดานทรัพยากรแตหากขาดการบริหารจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสมแลว ทรัพยากรดังกลาวก็ไม
อาจสงผลตอประสิทธิผลขององคกรได กลาวโดยสรุปวา คุณภาพทางการศึกษานั้นขึ้นอยูกับ
วิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรมากกวาขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของทรัพยากร   
 - ผูบริหารของกลุมวิชาวิทยาศาสตรมีภาวะผูนําอยูในระดับสูง โดยตัวแปรภาวะผูนํา
ของผูบริหารสามารถอธิบายประสิทธิผลระยะที่หน่ึงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต
สามารถอธิบายประสิทธิผลฯระยะที่สองไดอยางไมมีนัยสําคัญน้ัน อาจเปนไปไดวาแบบของผูนํา
ไมลงตัวกับลักษณะของภารกิจที่เปลี่ยนไปหรืออาจมีความไมลงตัวกับลักษณะของผูตาม   ดวย
ลักษณะของภารกิจที่อาจแตกตางออกไป ในชวงกอนการที่จะมีการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามแนวพระราชบัญญัติฯ มาเปนชวงหลังการดําเนินงาน จึงอาจทําใหความสามารถของ
ตัวแปรภาวะผูนําในการอธิบายประสิทธิผลทั้งสองระยะมีความแตกตางกันออกไป การมี
คุณลักษณะภาวะผูนําน้ันไมไดประกันวาจะเปนผูนําที่ดีไดเสมอไปจําเปนตองอาศัยจังหวะและ
เวลาที่เหมาะสมคืออยูถูกที่และถูกเวลาดวย  ประสิทธิผลของสถานศึกษาตองไดรับการสนับสนุน
จากปจจัยหลายประการ ซึ่งภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ไมใชปจจัยหลักของความสําเร็จ 
แตความสําเร็จสวนใหญของสถานศึกษานั้นเกิดจากความมานะพยายามของสถานศึกษาเอง   
 - ตัวแปรวัฒนธรรมคุณภาพเปนตัวแปรเดียวที่สงอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลการ
ประกันคุณภาพภายในไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกโมเดล ขณะที่ตัวแปรอิสระ
อ่ืนๆ มีความเปลี่ยนแปลงในการสงผลตอตัวแปรตามแตกตางกันออกไปในแตละโมเดลน้ัน  
วัฒนธรรมของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพลวนแลวแตมีลักษณะที่คลายคลึงกัน   ประสิทธิผลนั้น
มีความสัมพันธอยางเปนระบบกับวัฒนธรรมของสถานศึกษา นอกจากน้ี  การที่ตัวแปรวัฒนธรรม
คุณภาพสามารถอธิบายประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในได ทั้งในชวงกอนและหลังการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพตาม แนวพระราชบัญญัติการศึกษาฯ  สืบเน่ืองมาจากวัฒนธรรมเปน
สิ่งอยูคูกับความเปนคณะวิชา มีการเปลี่ยนแปลงไดยาก และตองใชเวลานาน ดังน้ันถึงแมเวลาจะ
เปลี่ยนไปแตตัวแปรวัฒนธรรมคุณภาพยังมีความสามารถในการอธิบายประสิทธิผลไดอยางมี
นัยสําคัญอยูเชนเดิม   
 - การทํางานเปนทีมไมสามารถสงผลตอประสิทธิผลทั้งระยะที่หน่ึงและสองไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตินั้นอาจเปนไปไดวาเกิดจากการที่บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานซึ่งผลจากการวิเคราะหเห็นไดวาคณะวิชามีการรวมกันทบทวนการดําเนินงานสูง
ที่สุด ขณะที่การสงเสริมพัฒนาบุลากรต่ําที่สุด สิ่งที่คณะเห็นวาเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาคือ การที่บุคลากรขาดความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  ฤตินันท สมุทรทัย (2549: 17, 186-188) วิเคราะหและสังเคราะหความสัมพันธของ
ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาโดยใชตนแบบจากโมเดล
กระบวนการของประสิทธิผลของ  Steers ประกอบดวย ปจจัยหลัก 4 ดาน คือ ดานลักษณะของ
คณะวิชา  (Organizational Characteristics) ดานลักษณะของสภาพแวดลอม (Environmental  
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Characteristics)  ดานลักษณะของบุคคลในองคกร  (Employee  Characteristics) ดานนโยบาย
การบริหารจัดการและการปฏิบัติ (Managerial Policies & Practices) ผลการวิจัยไดโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบบูรณาพหุมิติของประสิทธิผลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา โดย
ตัวแปรสาเหตุ ประกอบดวย ตัวแปรแฝงซึ่งเปนปจจัยหลัก 4 ดาน และตัวแปรสังเกตได  10 ตัว
แปร ไดแก 1) ตัวแปรภายนอกแฝงปจจัยดานลักษณะของคณะวิชา ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 
2 ตัวแปร ไดแก โครงสราง และสภาพการใชเทคโนโลยีในคณะวิชา 2) ตัวแปรภายนอกแฝงปจจัย
ดานสภาพแวดลอมภายในคณะวิชา ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร ไดแก วัฒนธรรม
ขององคกร และบรรยากาศองคกร 3) ตัวแปรภายในแฝงปจจัยดานคุณลักษณะของบุคคล 
ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร ไดแก ความผูกพันตอคณะวิชา และความเปน
นักวิชาการของอาจารย และ 4) ตัวแปรภายในแฝงปจจัยดานนโยบายและการบริหารจัดการ 
ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร ไดแก การบริหารการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภาวะผูนําของผูบริหาร และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ  
 
แผนภาพที่ 2.6  กรอบแนวคิดการศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบ
บูรณาการพหุมิติของประสิทธิผลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา ของฤตินันท                  
สมุทรทัย (2549)   
 

ลักษณะของคณะวิชา 
- โครงสรางของคณะฯ 
- สภาพการใชเทคโนโลยีในคณะวิชา 

 

 
 

ประสิทธิผลของคณะวชิา 
- ความพึงพอใจในการศึกษาและการ
พัฒนานักศึกษาเปนรายบคุคล 

- การพัฒนาดานวิชาการของนักศึกษา 
- การพัฒนาวิชาชีพใหกับนักศึกษา 
- ความพึงพอใจในการจางงานของ
คณาจารยและผูบริหาร 

- การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของ
คณาจารย 

- ความสามารถในการจัดหาทรัพยากร 
- การเปนระบบเปดและปฏิสมัพันธกับ
ชุมชน 

 

  
สภาพแวดลอมภายในคณะวชิา 
- วัฒนธรรมองคกร 
- บรรยากาศองคกร 

 

  
ลักษณะของบุคคลในคณะวชิา 
- ความผูกพันตอองคกร 
- ความเปนนักวิชาการของอาจารย 

 

  
นโยบายและการบริหารจัดการ 
- การบริหารทรพัยากรบุคคล 
- การบริหารการเงิน 
- ภาวะผูนําของผูบริหาร 
- การบริหารเชงิกลยุทธ 
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ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบบูรณาการพหุมิติของ
ประสิทธิผลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา พบวา การตรวจสอบความตรงของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบบูรณาการพหุมิติของประสิทธิผลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา 
ในเบื้องตนพบวาโมเดลไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  จึงไดปรับโมเดลโดยพิจารณาจากคา
ดัชนีปรับขยาย (modification indicies) ซึ่งผอนคลายขอตกลงเบื้องตนที่ยอมใหความ
คลาดเคลื่อนในการวัดสัมพันธกันได ผลการวิเคราะหพบวา โมเดลที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ (Chi-square = 71.959, df = 80, คา p = 0.727, ดัชนี GFI = 0.961, และ
ดัชนี AGFI = 0.926) ตัวแปรอิสระในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลของคณะวิชาไดรอยละ 71 แสดงวาตัวแปรคัดสรรที่เปนสาเหตุ คือ ลักษณะของคณะ
วิชา สภาพแวดลอมภายในคณะ คุณลักษณะของบุคคลในคณะวิชา และนโยบายและการบริหาร
จัดการ ลวนเปนตัวแปรมีอิทธิพลตอวิชาประสิทธิผลของคณะวิชาทั้งสิ้น  โดยตัวแปรที่มี
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอประสิทธิผลของคณะวิชามากท่ีสุดคือ นโยบายและการบริหารจัดการ 
รองลงมาคือ ตัวแปรลักษณะของคณะวิชา ตัวแปรสภาพแวดลอมภายในคณะวิชา และตัวแปร
ลักษณะบุคคลในคณะวิชา ตามลําดับ คานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรแฝงทุกตัวมีคาเปนบวก 
และแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคายกเวน ตัวแปรแฝงลักษณะของ
คณะวิชา และตัวแปรแฝงสภาพแวดลอมภายในคณะวิชา มีคานํ้าหนักองคประกอบแตกตางจาก
ศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถสรุปรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของคณะฯ ที่ไดจากการวิจัยดังน้ี 

- ลักษณะของคณะวิชา ประกอบดวย ลักษณะโครงสรางของคณะวิชา และสภาพการใช
เทคโนโลยีภายในคณะวิชา มีอิทธิพลตรงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีอิทธิพลทางออมโดย
สงผานนโยบายและการบริหารจัดการตอประสิทธิผลของคณะวิชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

- สภาพแวดลอมภายในคณะวิชา ประกอบดวย วัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัว และ
บรรยากาศองคกร มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของคณะวิชา อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และมี
อิทธิพลทางออมโดยสงผานนโยบายและการบริหารจัดการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

- คุณลักษณะของบุคคลในคณะวิชา ประกอบดวย ความผูกพันตอคณะวิชา และความเปน
นักวิชาการของอาจารย มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของคณะวิชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

- นโยบายและการบริหารจัดการ ประกอบดวย บริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารเชิงกล
ยุทธ การบริหารการเงิน และภาวะผูนําของผูบริหาร มีอิทธิพลทางตรง และทางออมโดยสงผาน
คุณลักษณะของบุคคลในคณะวิชา ตอประสิทธิผลของคณะวิชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

สรุปไดวา คณะวิชาที่มีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
บริหารการเงินที่ดี และผูบริหารของคณะวิชามีลักษณะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และมีวิสัยทัศน
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จะสงผลให คณาจารยมีความเชื่อม่ันตอองคกร ยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกร มี
ความเต็มใจที่จะทุมเทใหกับงาน มีการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มีความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน และมีความเปนนักวิชาการ โดยมีปจจัยที่สนับสนุนคือ มีการออกแบบโครงสรางองคกรที่
มีขนาดเล็กและมีความคลองตัว มีความยืดหยุน สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดมากที่สุด 
ตลอดจนมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 
เพียงพอ และมีความทันสมัย มีวัฒนธรรมองคแบบครอบครัว มีบรรยากาศแบบเนนทีมที่การ
บริหารงานเนนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับหนวยงาน มีการติดตอส่ือสารหลายรูปแบบ บุคลากร
มีความเต็มใจในการทํางาน มีสวนรวมในการตัดสินใจ จะสงผลใหคณะวิชามีประสิทธิผลสูง โดย
ประสิทธิผลวัดไดจากองคประกอบ 7 มิติ ที่สามารถวัดไดจากตัวบงชี้ 38 ตัวบงชี้ คือ มิติที่ 1 
ความพึงพอใจในการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาเปนรายบุคคล มิติที่ 2 การพัฒนาดานวิชาการ
ของนักศึกษา มิติที่ 3 การพัฒนาวิชาชีพใหกับนักศึกษา มิติที่ 4 ความพึงพอใจในการจางงานของ
คณาจารย มิติที่ 5 ความสามารถในการจัดหาทรัพยากร มิติที่ 6 การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพ
ของคณาจารยและผูบริหาร มิติที่ 7 การเปนระบบเปดและปฏิสัมพันธกับชุมชน  

ภัทราวดี มากมี (2552) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองคการสําหรับคณะ
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร: การประยุกตใชการวิเคราะหเชิงสาเหตุพหุระดับ จําแนกในระดับบุคคล 
และระดับสาขาวิชา โดยปรับปรุงตัวแปรปจจัยสาเหตุจากกรอบแนวคิดของฤตินันท สมุทรทัย 
จําแนกดังนี้ 1) ตัวแปรสังเกตได คือ ภูมิหลังผูใหขอมูล ประกอบดวย เพศของผูใหขอมูล ตําแหนง
ทางวิชาการ จํานวนปที่ทํางานในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  และตัวแปรแฝง  4  ตัว ไดแก 2.1) 
ตัวแปรแฝงลักษณะขององคการ  วัดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัว ไดแก โครงสรางขององคการ 
และสภาพการใชเทคโนโลยี   2.2) ตัวแปรแฝงคุณลักษณะของบุคลากร  วัดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัว 
ไดแก ความผูกพันตอองคการ และความเปนนักวิชาการ  2.3) ตัวแปรแฝงลักษณะสภาพแวดลอม
ภายใน  วัดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัว ไดแก วัฒนธรรมขององคการ   และบรรยากาศของ
องคการ  2.4) ตัวแปรแฝงนโยบายและการบริหารจัดการ  วัดจากตัวแปรสังเกตได 5 ตัว ไดแก  ภาวะ
ผูนํา นโยบายและการวางแผนกลยุทธ การติดตอสื่อสาร  กระบวนการบริหารการเงิน และ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   
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แผนภาพที่ 2.7    กรอบแนวคิดการศึกษาการพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองคการ
สําหรับคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร: การประยุกตใชการวิเคราะหเชิงสาเหตุพหุระดับ 
ของภัทราวดี มากมี (2552) 
 

ภูมิหลังผูใหขอมูล   
- เพศของผูใหขอมูล  
- ตําแหนงทางวิชาการ  
- จํานวนปที่ทํางานในคณะฯ   

  
 
 

ประสิทธิผลของคณะครศุาสตร/
ศึกษาศาสตร 

- ความพึงพอใจในการศึกษาของนิสิต/
นักศึกษาและผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

- การพัฒนาดานวิชาการและบุคลิกภาพ
ของนิสิต/นักศึกษา 

- ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร  คณาจารยและผูบริหาร 

- การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของ
คณาจารย 

- การเปนระบบเปดและปฏิสมัพันธกับ
ชุมชน/ผลที่เกิดขึ้นกับสังคม 

- ความสามารถในการไดมาและจัดหา
ทรัพยากร/การเงิน 

- การบรรลุจุดมุงหมายตามภารกิจ 
- คุณภาพกระบวนการจัดการภายใน 
- การเรียนรูและการพัฒนา 
 

  

ลักษณะขององคการ 
- โครงสรางขององคการ 
- สภาพการใชเทคโนโลยี 

 

  
ลักษณะสภาพแวดลอมภายใน  
- วัฒนธรรมขององคการ 
- บรรยากาศองคการ 

 

  
คุณลักษณะของบุคคลากร 
- ความเปนนักวิชาการ 
- ความผูกพันตอองคการ 

 

  
นโยบายและการบริหารจัดการ 
- ภาวะผูนํา  
- นโยบายและการวางแผนกลยุทธ 
- การติดตอส่ือสาร 
- กระบวนการบริหารการเงิน 
- กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 
ผลการพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  พบวา รูปแบบเชิง

สาเหตุพหุระดับประสิทธิผลองคการสําหรับคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (Chi-square = 702.030, df = 371, p =0.000, / df = 1.892, CFI 
=0.980, TLI = 0.972, RMSEA = 0.030, SRMRW= 0.027,  SRMRB=0.097) 

ผลการวิจัยที่เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลพบวา ปจจัยเชิงสาเหตุระดับบุคคลที่
สงผลตอประสิทธิผล   คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก  นโยบาย
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และการบริหารจัดการ  การมีตําแหนงทางวิชาการ  จํานวนปที่ทํางานในคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรมากกวา 5 ป   และคุณลักษณะของบุคลากร  สวนปจจัยระดับสาขาวิชาที่สงผลตอ
การรับรูประสิทธิผลองคการสําหรับคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 
นโยบายและการบริหารจัดการ และคุณลักษณะของบุคลากร ทั้งน้ีชุดของตัวแปรทํานายระดับ
บุคคลสามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ระดับบุคคล และ
ระดับสาขาวิชาไดรอยละ 95.00 และ  91.90  ตามลําดับ    

     
โดยสรุป จากผลการวิจัยที่ผานมา ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหตัวแปรที่เปนปจจัยที่

สงผลตอความสําเร็จหรือประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
1) ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา    
2) วัฒนธรรมคุณภาพ   
3) ความพรอมดานทรัพยากร   
4) ภาวะผูนําของผูบริหาร   
 
ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา 
กิตติยา สีออน (2547: 57-60)  ใหความหมายของทัศนคติวา เปนความพรอมที่จะแสดง

พฤติกรรมโดยความพรอมดังกลาวสืบเน่ืองมาจากความรูสึก การรับรู และความเชื่อในสิ่งน้ัน 
ดังน้ันการแสดงพฤติกรรมจึงเปนไปไดทั้งทางบวกหรือทางลบขึ้นอยูกับวาบุคคลมีความรูสึก การ
รับรู หรือความเชื่อตอสิ่งน้ันไปในทิศทางใด  โดยศึกษาจากทฤษฏี  Theory  of  Planned  
Behavior  ของ  Ajzen   ที่เสนอวาการเกิดพฤติกรรมของบุคคลน้ันเปนผลมาจากความตั้งใจใน
การกระทําพฤติกรรมนั้น และการที่บุคคลจะมีความตั้งใจในการกระทําพฤติกรรมนั้นเปนผล
สืบเนื่องมากจาก 3 ปจจัยคือ ทัศนคติของบุคคลตอพฤติกรรมนั้น  (Attitude  toward  the  
Behavior)  การรับรูของบุคคลตอสิ่งน้ัน  (Subjective  norm)  และการควบคุมพฤติกรรมจากการ
รับรูตอสิ่งน้ัน  (Perceived  Behavioral  Control) ในภาพรวมแลวถาหากบุคคลมีความเชื่อสาม
อยางนี้ในทางบวก  บุคคลก็จะย่ิงมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมในเรื่องน้ันออกมา  และทายที่สุด
บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมเม่ือมีโอกาส  ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมจึงเปนตัวที่เกิดขึ้น
ในทันทีกอนที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมนั่นเอง  

ทฤษฎีนี้ไดรับการพัฒนามาจากทฤษฏีการกระทําดวยเหตุผล  (A  Theory  Reasoned  
Action) ของ Ajzen ที่พัฒนาเม่ือป 1958 และไดรับการพัฒนาตอเน่ืองเม่ือป  1980  ซึ่งเดิมน้ันมี
ใจความสําคัญวา  พฤติกรรมของบุคคลเปนผลสืบเนื่องมาจากความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม  
โดยปจจัยที่จะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมมี 2 ปจจัยคือ ทัศนคติของบุคคลตอพฤติกรรมนั้น  
(Attitude  toward  the  Behavior)  และการคลอยตามกลุมอางอิง  (Subjective  Norm)  ตอมา
ไดเพ่ิมปจจัยที่เปนเหตุอีกหนึ่งปจจัยคือ การควบคุมพฤติกรรมจากการรับรูตอส่ิงน้ัน  (Perceived  
Behavioral  control)  โดยอธิบายเพิ่มเติมวาปจจัยดังกลาวน้ีเปนเสมือนปจจัยที่จูงใจใหบุคคล
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แสดงพฤติกรรม  โดยสามารถสงผลทั้งทางตรงตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  และสงผลตอ
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลในทางออมผานตัวแปรความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  
แตจะไมสงผลตอตัวแปรทัศนคติ  อยางไรก็ตาม  Ajzen  ไดอภิปรายเพิ่มเติมไววา การเพ่ิมตัว
แปรดังกลาวเขาไปในโมเดลนั้น  จะสามารถอธิบายตัวแปรการแสดงพฤติกรรมของบุคคลได
เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  และตัวแปรใหมที่เพ่ิมเขาไปน้ีจะพบไดในบางกรณีเทาน้ัน  เชน  
กรณีที่บุคคลรับทราบวาขณะนั้นทรัพยากรไมเพียงพอหรือไมมีโอกาสที่จะไดทํางานนั้น  ความ
ตั้งใจที่จะพฤติกรรมของบุคคลยอมจะมีไมมาก  แมขณะนั้นบุคคลจะมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมน้ัน
ก็ตาม 

ความหมายของทัศนคติตอพฤติกรรมตามแนวคิดของ Ajzen   คือการประเมินทางบวก–
ทางลบของแตละบุคคลที่มีตอการกระทําน้ันๆ  ซึ่งไดรับอิทธิพล หรือถูกกําหนดโดยผลรวมของ
ผลคูณระหวางความเชื่อเก่ียวกับผลของการกระทํา      
 กิตติยา สีออนจึงไดพัฒนาเคร่ืองมือวัดทัศนคติในการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเองโดย
ใชกรอบทฤษฏี  Theory  of  Planned  Behavior  ของ  Ajzen  ประกอบดวยขอคําถามที่วัดใน
สองสวนคือ ขอคําถามที่วัดความเชื่อที่เดนชัด  และขอคําถามที่วัดการประเมินความเชื่อ การแปล
ผลมาจากผลรวมของผลคูณระหวางความเชื่อที่เดนชัด  และการวัดประเมินความเชื่อ  หรือ  

 ∑ ,   เมือ    หมายถึง  คะแนนทัศนคติของบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม   หมายถึง

คะแนนความเชื่อที่เดนชัดขอที่  I  และ    หมายถึงคะแนนการวัดประเมินความเชื่อ ขอที่  i   
และปรับเปน 5 สเกล ผลจากนําไปทดลองใชกอนนําไปใชจริงไดคาความเที่ยงแอลฟาของครอน 
บาคเทากับ 0.80  
 สรุป การวิจัยคร้ังน้ีใหความหมายทัศนคติคือ การรับรูในความสําคัญ และประโยชนที่เกิด
จากการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยพัฒนาจากแนวคิดของกิตติยา สีออนที่พัฒนา
มาจาก Ajzen   
 

วัฒนธรรมคุณภาพ   
 กิตติยา สีออน (2547: 71-74) ศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอประสิทธิผลของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหความหมายวัฒนธรรมคุณภาพ คือ ระบบความเชื่อ และคานิยมของ
บุคลากรในหนวยงาน โดยใชแนวคิดของ Detert, Loius, & Schroeder ป 2001 วาวัฒนธรรมของ
องคกรกับการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาน้ันมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง
พัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวัดตัวแปรวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นโดยการใหผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
ไดแก ครู อาจารย หัวหนาสถานศึกษา ผูบริหารจากสวนกลาง และผูประเมินภายนอก และ
ผูทรงคุณวุฒิทางธุรกิจที่ทําหนาที่เ ก่ียวกับที่ปรึกษาคุณภาพ ผูอํานวยการบริหารและรอง
ผูอํานวยการฝายบริหารรวมทั้งสิ้น 15 คน รวมกันอภิปรายความหมายของคําวาคานิยมการ
จัดการคุณภาพทางการศึกษาโดยใชวิธี NGT (Nominal Group Technique) โดยใหผูทรงคุณวุฒิ
มีอิสระเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและความรูสึกวาปจจัยใดที่สําคัญตอความสําเร็จในการ
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จัดการคุณภาพ ไดขอสรุปในการแบงวัฒนธรรมออกเปน 9 ดาน ไดแก 1) การมีวิสัยทัศนและมี
เปาหมายรวมกันของบุคลากร คณาจารย และผูบริหาร 2) การที่ผูปกครอง ชุมชน นักศึกษา และ
ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการกําหนดความตองการทางการศึกษา  3) การที่บุคลากร
มีความยึดม่ันตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะยาว 4) การท่ีคณาจารยและบุคลากรอุทิศ
เวลาและกําลังในการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น 5) การท่ีคณาจารยมีความกระตือรือรนในกิจกรรม
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 6) การที่บุคลากรทุกคนในสถาบันรวมมือกันเพื่อพัฒนา
คุณภาพของสถาบัน 7) การตัดสินใจของสถาบันอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลที่เปนจริง มิใชจาก
ความเห็น มีการเปดเผยขอมูล และมีการใชขอมูลปอนกลับจากคณาจารยและนักเรียนใน
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษา  8) การแกไขปญหาโดยการคนหาสาเหตุของปญหามากกวาที่จะ
แกปญหาโดยการเพ่ิมภาระงานบุคลากรใหมากขึ้น และ 9) การสรางคุณภาพโดยไมเพ่ิมคาใชจาย 
กิตติยา สีออน จึงนําเครื่องมือของ Detert, Loius, & Schroeder แปลเปนภาษาไทย  นําไป
ตรวจสอบความตรงโดยการแปลยอนกลับ และนําไปทดลองใชกอนนําไปใชจริงไดคาความเที่ยง
แอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.95  

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวา กิตติยา สีออน ไดศึกษาถึงการทํางานเปนทีมดวย ซึ่งตัวแปร
ดังกลาวนาจะนํามาเปนประเด็นยอยของการศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพได ผูวิจัยจึงเพ่ิมประเด็น
การทํางานเปนทีม โดยหมายถึง ลักษณะการทํางานรวมกันของบุคลากรในหนวยงานที่มีลักษณะ
เปนทีมประสานงาน ประกอบดวยคุณลักษณะ 6 ดาน คือ การมีเปาหมายรวมกัน การ
ติดตอสื่อสารอยางเปดเผย การทํางานรวมกัน การสรางความคลองตัวในการทํางาน การสงเสริม
การพัฒนาบุคลากร และการรวมกันทบทวนการทํางาน   

สรุป การวิจัยครั้งน้ีใหความหมายวัฒนธรรมคุณภาพ คือ ระบบความเชื่อ และคานิยมของ
บุคลากรในหนวยงาน โดยพัฒนาจากแนวคิดของกิตติยา สีออนที่พัฒนามาจาก Detert, Loius, & 
Schroeder และเพิ่มอีก 1 ดานคือการทํางานเปนทีม ดังน้ี  1) การมีวิสัยทัศนและมีเปาหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษารวมกันของบุคลากรและผูบริหาร 2) อิทธิพลภายนอกในการกําหนด
ความตองการพัฒนาคุณภาพ  3) ความยึดม่ันตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะยาว 4) 
การสนทนาสะทอนความคิดในการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น 5)  การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 6)  
การทํางานเปนทีมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 7) การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
แบบใชขอมูลเปนฐาน 8) การเนนที่ระบบการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยการแกไข
ปญหาจากการคนหาสาเหตุของปญหามากกวาที่จะแกปญหา  และ 9) การสรางคุณภาพโดยไม
เพ่ิมคาใชจาย   
   

ความพรอมดานทรัพยากร   
ฤตินันท สมุทรทัย (2549: 76-103) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของคณะวิชาใน

สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดปจจัยดานลักษณะของคณะวิชา ประกอบดวย โครงสรางของคณะ 
และสภาพการใชเทคโนโลยีของคณะ และปจจัยดานนโยบายและการบริหารจัดการ ประกอบดวย 
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การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการเงิน ภาวะผูนํา และการบริหารเชิงกลยุทธ ตอมา               
ภัทราวดี มากมี (2552) ศึกษาเชนเดียวกันในดานโครงสรางขององคการ สภาพการใชเทคโนโลยี 
ภาวะผูนํา นโยบายและการวางแผนกลยุทธ กระบวนการบริหารการเงิน และกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  โดยเพ่ิมดานการติดตอส่ือสาร   

สวนกิตติยา สีออน (2547: 65) กําหนดตัวแปรความพรอมดานทรัพยากรเปนหนึ่งใน
ปจจัยที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายใน โดยครอบคลุมถึง สภาพความเหมาะสมของ
โครงสรางองคกร ความพรอมดานบุคลากร ความสามารถของนักวิชาการ และความพรอมดาน
วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศและการเงิน   

จากการศึกษาทั้ง 3 เร่ือง ผูวิจัยไดวิเคราะหสรุปเปนตัวแปรยอยในการศึกษาความ
พรอมดานทรัพยากรในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

โครงสรางของหนวยงาน หมายถึง กรอบโครงสรางการบริหารของคณะวิชาหรือ
หนวยงานที่มีการกําหนดแผนกงาน และบทบาทหนาที่ของแตละแผนกงานในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน มีความคลองตัวในประสานระหวางแผนกตางๆ  และมีการ
กําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานโดยอาศัยกฏระเบียบและขอบังคับ 

การบริหารบุคลากร หมายถึง กระบวนการจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถ
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคล และการดูแลรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความสามารถสูงใหคงอยูกับองคกร  
เพ่ือใหบุคลากรเปนแรงขับเคลื่อนในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การจัดเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมตอการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ครอบคลุม 3 ขั้นตอน ไดแก การคนหาความตองการจําเปนและการวางแผน
ในการพัฒนาบุคลากร การดําเนินการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร และการประเมินติดตามหลังการ
ฝกอบรม 

การบริหารงบประมาณ หมายถึง กระบวนการดําเนินการจัดหาและใชงบประมาณ ทั้ง
ดานการเงินและพัสดุในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางเกิดประสิทธิผลสูงสุด   

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีประเภทตางๆ ทั้งฮารดแวร
และซอฟแวรมาใชในดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางเหมาะสม   

สรุป การวิจัยคร้ังน้ีใหความหมายความพรอมดานทรัพยากร  คือ สภาพความเหมาะสม
ของโครงสรางองคกร ความพรอมดานบุคลากรในดานความพอเพียงและการไดรับการพัฒนา
ความสามารถ  ความเพียงพอดานงบประมาณ ความเพียงพอดานวัสดุอุปกรณ และความ
เพียงพอดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     

 
ภาวะผูนําของผูบริหาร   
กิตติยา สีออน (2547: 65-72) ใหความหมายภาวะผูนําของผูบริหารวา คุณลักษณะของ

ผูนําที่เอ้ือใหเกิดความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายใน และไดสังเคราะหคุณลักษณะผูนําที่พึง
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ประสงคจากแนวคิดของนักการศึกษา 13 คน พบวา ผูนําควรมีลักษณะเดนสองอยางประกอบกัน
คือ การเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลง และการเปนผูนําดานการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของ Silins เม่ือป 1994 ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบ 
Transformation และแบบ Transactional ศึกษาโครงสรางของภาวะผูนําทั้งสองแบบโดยการ
พัฒนาโมเดลเสนทางอิทธิพล (Path  Model) และวิเคราะหดวยสถิติคาโนนิคอล ในสวนโครงสราง
ของภาวะผูนําทั้ งสองแบบนั้นไดขอสรุปวา ตัวบงชี้ของภาวะผูนําแบบ Transformation  
Leadership มี 3 ประการ ไดแก 1)  การท่ีผูนําชักจูงโนมนาวและสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากร
เกิดความทุมเท (Charisma/ Inspiration)    2) การที่ผูนํากระตุนใหบุคลากรคิดแบบใหมๆ กระตุน
ใหบุคลากรรูจักตั้งคําถามและพิสูจนแนวคิดทั้งของตนเองและของผูอ่ืน (Intellectual  Stimulation) 
และ 3) การที่ผูนํามีการติดตามบุคลากรรายบุคคลเพื่อใหเกิดการประเมินความแตกตางของบุคคล 
เพ่ือประโยชนในการมอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งเพ่ือประโยชนในการพิจารณาศักยภาพและ
ความตองการในการพัฒนาบุคลากร (Individual Consideration) สวนตัวบงชี้ของภาวะผูนําแบบ 
Transactional  leadership ไดแก 1) การท่ีผูนําสรางความชัดเจนในกําหนดวัตถุประสงค
มาตรฐานการทํางาน และภาระงานที่ชัดเจนในการใหรางวัลแกบุคลากร (Contingent  Reward) 
และ 2) การที่ผูนําใหแรงเสริมในทางลบเม่ือบุคลากรทํางานไมเสร็จ หรือเขาไปแทรกแซงการ
ทํางานไดบรรลุตามวัตถุประสงคแลว ผูนําจะไมเขาไปชี้นําใดๆ  (Management  by-exception) 
Silins ใหขอเสนอวาภาวะผูนําที่นาจะเอื้อประโยชนสูงสุดนาจะเกิดจากทั้งสองการนําพฤติกรรม
ของผูนําทั้งสองแบบมาบูรณาการกัน  กิตติยา สีออน จึงใชเคร่ืองมือวัดของ Silins ในการวัดภาวะ
ผูนําของผูบริหารที่เอ้ือใหเกิดความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายใน โดยแปลเปนภาษาไทย 
นําไปตรวจสอบความตรงโดยการแปลยอนกลับ และนําไปทดลองใชกอนนําไปใชจริง ไดคาความ
เที่ยงแอลฟาของครอน บาคเทากับ 0.93 

 ฤตินันท สมุทรทัย (2549: 98-102) ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร หมายถึง คุณลักษณะ
ของผูบริหารของคณะวิชาที่เอ้ือตอการดําเนินงานขององคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
โดยมีการแสดงออกซึ่งการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ความมีวิสัยทัศน ความสามารถในการสราง
แรงจูงใจ โนมนาว ผลักดันใหคณาจารย บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบัน มีสวนรวมใน
การกําหนดทิศทาง และดําเนินงานตามทิศทางที่กําหนด โดยมีการติดตามและทบทวนผลการ
ดําเนินงานอยูเสมอ   

 จากการศึกษางานของ กิตติยา สีออน และฤตินันท สมุทรทัย ผูวิจัยจึงใชแนวคิดการวัด
ภาวะผูนําของผูบริหารของ กิตติยา สีออน เปนหลัก และเสริมดวยแนวคิดของฤตินันท สมุทรทัย   
ดังนี้ 

1) บารมีและความมุงม่ัน (Charisma/ Inspiration) หมายถึง การที่ผูนําชักจูงโนมนาว
และสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรเกิดความทุมเท 
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2) การกระตุนสติปญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผูนํากระตุนให
บุคลากรคิดแบบใหมๆ กระตุนใหบุคลากรรูจักตั้งคําถามและพิสูจนแนวคิดทั้งของตนเองและของ
ผูอ่ืน 

3) การใสใจรายบุคคล (Individual Consideration) หมายถึง การท่ีผูนํามีการติดตาม
บุคลากรรายบุคคลเพ่ือใหเกิดการประเมินความแตกตางของบุคคล เพ่ือประโยชนในการ
มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งเพ่ือประโยชนในการพิจารณาศักยภาพและความตองการในการ
พัฒนาบุคลากร   

4) การสรางความชัดเจนในการใหรางวัล (Contingent Reward) หมายถึง การที่ผูนํา
สรางความชัดเจนในกําหนดวัตถุประสงคมาตรฐานการทํางาน และภาระงานที่ชัดเจนในการให
รางวัลแกบุคลากร 

5) การบริหารจัดการแบบมีขอยกเวน (Management by-exception) หมายถึง การที่
ผูนําใหแรงเสริมในทางลบเม่ือบุคลากรทํางานไมเสร็จ หรือเขาไปแทรกแซงการทํางานไดบรรลุ
ตามวัตถุประสงคแลว ผูนําจะไมเขาไปชี้นําใดๆ   

สรุปการวิจัยคร้ังน้ีใหความหมายภาวะผูนําของผูบริหาร คือ  คุณลักษณะของผูนําที่เอ้ือ
ใหเกิดความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุม 5 ดาน ไดแก บารมีและความ
มุงม่ัน  การกระตุนสติปญญา  การใสใจรายบุคคล  การสรางความชัดเจนในการใหรางวัล และการ
บริหารจัดการแบบมีขอยกเวน   

  
อยางไรก็ตาม ยังมีการศึกษาภูมิหลังผูใหขอมูลที่สงผลตอความสําเร็จหรือประสิทธิผล

ขององคกร ดังนี้  
ภัทราวดี มากมี (2552) ปจจัยเชิงสาเหตุระดับบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลคณะครุ

ศาสตร/ศึกษาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก  นโยบายและการบริหารจัดการ  การมี
ตําแหนงทางวิชาการ  จํานวนปที่ทํางานในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรมากกวา 5 ป   และ
คุณลักษณะของบุคลากร  สวนปจจัยระดับสาขาวิชาที่สงผลตอการรับรูประสิทธิผลองคการ
สําหรับคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก   นโยบายและการบริหาร
จัดการ  และคุณลักษณะของบุคลากร   ทั้งน้ีชุดของตัวแปรทํานายระดับบุคคลสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนประสิทธิผลคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  ระดับบุคคล และระดับสาขาวิชาได
รอยละ 95.00 และ  91.90  ตามลําดับ  

กิตติยา สีออน (2547: 137) ศึกษาตัวแปรขนาดของคณะวิชาตอประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายในพบวา ตัวแปรขนาดวิชามีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนๆ ในขนาดต่ํามาก และ
เกือบทั้งหมดเปนความสัมพันธที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรขนาดคณะวิชาวัดจาก
จํานวนบุคลากรและจํานวนนักศึกษาระแบปริญญาบัณฑิตที่ศึกษา มีขนาดโดยเฉลี่ย 663.91 คน
คณะวิชาที่เล็กสุดมีจํานวน 84 คน และคณะวิชาที่ใหญสุดมีจํานวน 6,320 คน อยางไรก็ตาม 
ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาในครั้งน้ีเปนศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยซึ่งมีความ
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แตกตางระหวางหนวยงานท่ีมีขนาดแตกตางกันในการบริหารจัดการ เชน โครงสรางการบริหาร
ของหนวยงาน ภาระงาน เปนตน จึงจะศึกษาตัวแปรขนาดของหนวยงานดวย  

จากงานวิจัยที่สืบคนพบวา มีการวัดประสิทธิผลของหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนแต
ไมมีการใชตัวแปรหนวยงานสนับสนุน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงการดําเนินงานในหนวยงาน
สนับสนุนดวย 

สรุป การวิจัยครั้งน้ีจึงศึกษาภูมิหลังผูใหขอมูล ดังนี้ 
ประเภทของหนวยงาน หมายถึง คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่มีหนาที่จัดการ

เรียนการสอน และหนวยงานสนับสนุน 
ขนาดหนวยงาน หมายถึง จํานวนของบุคลากรทุกระดับในแตละหนวยงาน แบงเปน

ขนาดเล็ก และใหญ จําแนกตามประเภทของหนวยงาน ดังนี้ 
ขนาดหนวยงาน คณะวิชา หนวยงานสนบัสนุน 

เล็ก ไมมีภาควิชา จํานวนบุคลากร นอยกวาหรือเทากับ 10 คน 
ใหญ มีภาควิชา จํานวนบุคลากร มากกวา 10 คน 

 ระยะเวลาการเปนผูบริหาร หมายถึง การมีตําแหนงบริหารตั้งแตระดับแผนกหรือ
เทียบเทาขึ้นไปในหนวยงาน แบงเปน นอยกวา 3 ป และ 3 ปขึ้นไป 
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แผนภาพที่ 2.8    กรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ืองปจจัยแหงความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ภูมิหลังผูใหขอมูล 
- ประเภท (คณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน ) 
- ขนาด (เล็ก และใหญ) 
- ประสบการณการบริหารหนวยงาน (นอยกวา 3ป และ 3ปขึ้นไป) 

 

ความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา มธบ.: 
คะแนนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2552 ระดับ
คณะวิชา และหนวยงาน 

  

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ทัศนคตติอการประกันคุณภาพการศึกษา  

วัฒนธรรมคุณภาพ 
- การมีวิสัยทศันและมีเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมกันของบคุลากรและผูบริหาร  

- อิทธิพลภายนอกในการกําหนดความตองการพัฒนาคุณภาพ  
- ความยึดม่ันตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะยาว  
- การสนทนาสะทอนความคดิในการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น  
- การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง  
- การทํางานเปนทีมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  
- การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพแบบใชขอมูลเปนฐาน  
- การเนนที่ระบบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- การสรางคุณภาพโดยไมเพ่ิมคาใชจาย 

 

ความพรอมดานทรัพยากร 
- ความเหมาะสมของโครงสรางองคกร  
- ความพรอมดานบุคลากร    
- ความเพียงพอดานงบประมาณ  
- ความเพียงพอดานวัสดุอุปกรณ  
- ความเพียงพอดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ภาวะผูนําของผูบริหาร 
- บารมีและความมุงม่ัน   
- การกระตุนสติปญญา   
- การใสใจรายบุคคล   
- การสรางความชัดเจนในการใหรางวัล  
- การบริหารจัดการแบบมีขอยกเวน   
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ ศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาความสัมพันธของปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษากับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษาขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีวิธีการดําเนินงานวิจัยดังน้ี 

แผนภาพที่ 3.1  ข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัย 

พัฒนากรอบแนวคิดโดยทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
- ระบบและกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
- แนวคิดเกี่ยวกับความสําเร็จ และปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กําหนดประชากร   
ผูบริหารของคณะวิชาและหนวยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 236 คน จําแนกดังนี้  
ผูบริหารระดับภาควิชาและคณะวิชาหรือเทียบเทา 147 คน และผูบริหารของหนวยงานสนับสนุน 89 คน  

 

พัฒนาเครื่องมือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นตอ
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จใน
การดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

แบบวิเคราะห SWOT Analysis 
ตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางใชใน
focus group สําหรับขอเสนอแนะตอ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

เก็บรวบรวมขอมูล 
การสอบถามความคิดเห็น  การวิเคราะห SWOT Analysis     Focus group   

- ผูบริหารทุกภาควิชาและคณะ
วิชา 147 คน 

- ผูบริหารหนวยงาน 89 คน 
- ระหวางวันท่ี 15-31 พฤษภาคม 
และ 1-15 มิถุนายน 2554 

จากการศึกษาเอกสาร และความ
คิดเห็นจากแบบสอบถามคําถาม

ปลายเปด              

- ผูบริหารคณะวิชาท่ีรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพ 13 คน 

- ผูบริหารหนวยงานสนับสนุนท่ีมีผล
ประเมิน SAR ปการศึกษา 2552 คะแนน 
ระดับดีมาก 2 คน ดี 2 คน และพอใช 2 คน 
รวม 6 คน 

- ระหวางวันท่ี 8-19 สิงหาคม 2554 
 

วิเคราะหขอมูล 
 

การนําเสนอผลการวิจัย 

DPU



51 
 

ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย มีขั้นตอนดังน้ี  

           ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาองคความรูเพ่ือใหไดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือใหไดความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งใชเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  

        ข้ันตอนที่ 2 กําหนดประชากร และวิธีการไดมาซ่ึงขอมูล การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชผูบริหาร
ของคณะวิชา และหนวยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนหนวยในการวิเคราะห  

ประชากร ไดแก ผูบริหารของคณะวิชาและหนวยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
236 คน (ขอมูล ณ 5 พฤษภาคม 2554) จําแนกดังนี้   

1) ผูบริหารระดับภาควิชาและคณะวิชาหรือเทียบเทา  147 คน   
(ไดแก คณบดี/ผูอํานวยการ ผูอํานวยการหลักสูตร รองคณบดี รองผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการหลักสูตร ผูชวยคณบดี ผูชวยรองคณบดี ผูชวยผูอํานวยการ
หลักสูตร เลขานุการคณะ หัวหนาภาค หัวหนาหมวดวิชา หัวหนากลุมสาขา 
หัวหนาหลักสูตร หัวหนาศูนย หัวหนาสํานักงาน หัวหนาหองปฏิบัติการ ผูชวย
หัวหนาภาค เลขานุการภาค) 

2) ผูบริหารของหนวยงานสนับสนนุ 89 คน  
(ไดแก ผูอํานวยการ/ผูจัดการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาแผนก/
หนวย หัวหนาสํานักงาน/ศูนย เลขานุการฝาย) 

วิธีการไดมาซึง่ขอมูลมีดังนี้ 
วิธีไดมาซึ่งขอมูล คณะวิชา หนวยงานสนบัสนุน รวม 
การตอบ
แบบสอบถาม 

ผูบริหารทุกภาควิชาและคณะ
วิชา 147 คน 

ผูบริหารทุกหนวยงานสนับสนุน 
89 คน 

236 
คน 

Focus group   ผูบริหารคณะวิชา คณะละ 1 
คน รวม 13 คน   

ผูบริหารของหนวยงานสนับสนุน
ที่ไดรับผลการประเมินคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2552 ใน
ระดับดีมาก ระดับดี และพอใช 
อยางละ 2 คน รวม 6 คน 

19 คน 

 
ข้ันตอนที่ 3 สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ชุด ดังนี้  

ชุดที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการสรางแบบสอบถาม โดยใชแนวคิดตามตัวแปรที่ศึกษาซึ่งมีการวัดตัวแปรทั้ง
จากการปรับปรุงจากแบบวัดที่มีการศึกษาวิจัยมาแลว และที่ผูวิจัยสรางเอง จากน้ันนําไปให
ผูเชี่ยวชาญ 4 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหาไดแก  
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- รศ.ดร.กลา ทองขาว ผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการศึกษา และ
ผูประเมินคุณภาพการศึกษา สกอ. และ สมศ. ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- นางอุษาโรจน ดีรโจซูโบรโต ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

- ดร.กมลทิพย อารธอส  ผูอํานวยการศูนยวิจัย ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย   
- ผศ.พิศศรี กมลเวชช  ที่ปรึกษาอธิการบดี ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย 
อยางไรก็ตาม ในการจัดทําแบบสอบถามครั้งน้ีไมไดมีการทดลองใช เน่ืองจากใช

หนวยประชากรซึ่งเปนผูบริหารระดับหนวยงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย แตผูวิจัยไดนําผลจาก
การตอบแบบสอบถามที่ใชจริงมาวิเคราะหคุณภาพดานความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient) ดังนี้  

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะหคุณภาพ ดานความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ตัวแปร การพัฒนาแบบสอบถาม จํานวนขอ คาความเที่ยง 
ทัศนคติตอการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ปรับปรุงจากแบบวัดทัศนคต ิ
ของกิตติยา สีออน ที่พัฒนามา
จาก Ajzen 

20 
(10 ประเด็น) 

0.85 

วัฒนธรรมคุณภาพ   ปรับปรุงจากแบบวัดวัฒนธรรม
คุณภาพ ของกิตติยา สีออน ที่
พัฒนามาจาก Detert, Loius, & 
Schroeder   

37 
(9 ประเด็น) 

0.96 

ความพรอมดาน
ทรัพยากร   

ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง   19 
(6 ประเด็น) 

0.95 

ภาวะผูนําของผูบริหาร   ปรับปรุงจากแบบวัดภาวะผูนํา
ขอ ง ผู บ ริ ห า ร  ของกิ ต ติ ย า  
สีออน ที่พัฒนามาจาก Silins  
และแบบวั ดภาวะผู นํ าของ  
ฤตินันท สมุทรทัย  

19 
(5 ประเด็น) 

0.97 

ชุดที่ 2 แบบวิเคราะห SWOT Analysis ตอความสําเร็จในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางใชในการสัมภาษณ สําหรับขอเสนอแนะตอ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ข้ันตอนที่ 4 เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี  
การสอบถามความคิดเห็น  ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหผูบริหารทุกภาควิชาและคณะ

วิชา 147 ตัวอยาง ผูบริหารหนวยงาน 89 ตัวอยาง คร้ังที่ 1 วันที่ 15-31 พฤษภาคม และติดตามครั้งที่ 
2 วันที่ 1-15 มิถุนายน 2554 หลังจากไดรับขอมูลผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณเพ่ือนําขอมูลไป
วิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะห SWOT Analysis ผูวิจัยรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของกับการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

Focus group ประกอบดวย ผูบริหารคณะวิชา คณะละ 1 คน รวม 13 คน และ
ผูบริหารของหนวยงานสนับสนุนที่ไดรับผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 ในระดับดี
มาก ระดับดี และพอใช อยางละ 2 คน รวม 6 คน ดําเนินการระหวางวันที่ 8-19 สิงหาคม 2554 โดยผู
ที่ไมสามารถมารวม focus ได ผูวิจัยไดสงประเด็นคําถามและคําตอบของกลุม เพ่ือใหแสดงความ
คิดเห็นกลับมา   

ข้ันตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบปญหาการวจัิยตามวัตถุประสงค มีขั้นตอนการ
วิเคราะห ดังน้ี 

วัตถุประสงค วิธวีิเคราะหขอมูล 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

การวิเคราะหเชิงเน้ือหาจากการทบทวน
วรรณกรรม  และการวเิคราะห SWOT 
Analysis 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยแหง
ความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษากับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติจากแบบสอบถาม 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 
- การเปรียบเทียบภูมิหลังผูใหขอมูล ดวย  

T-test และ ANOVA   
- การวิ เคราะหความสัม พันธป จ จัยแห ง
ความ สํ า เ ร็ จของการประกั นคุณภาพ
การศึกษากับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาดวย Pearson Correlation   

3. เพ่ือใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

กา ร วิ เ ค ร า ะห เ ชิ ง เ น้ื อห า จ ากกา รตอบ
แบบสอบถามปลายเปด และการสัมภาษณเชิง
ลึก  

 สําหรับการวิเคราะหตัวแปรทัศนคติตอการประกันคุณภาพซึ่งเปนขอความบวก-ลบ 
7 ระดับ (-3 -2 -1 0 1 2 3) ประกอบดวยขอคําถามที่วัดสองสวนคือ ขอคําถามที่วัดความเชื่อที่
เดนชัด  และขอคําถามที่วัดการประเมินความเชื่อ การแปลผลมาจากผลรวมของผลคูณระหวาง
ความเชื่อที่เดนชัด  และการวัดประเมินความเชื่อ   ตามกรอบทฤษฏี  Theory  of  Planned  
Behavior  ของ  Ajzen และผูวิจัยจึงนําผลคูณมาปรับเปน 5 ระดับ ตามขั้นตอนดังน้ี 
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1. ตัดการวิเคราะหในขอที่คําตอบที่ไมครบคู 
2. ปรับคาที่แทจริง คือ (-X) (-X) = + ใหเปน – 
3. หาชวงชั้นเพ่ือจําแนกเปน 5 ระดับ ในการวิเคราะหรวมกับตัวแปรอ่ืนๆ ที่เปน 

5 ระดับ หาระยะหางจากผลรวมของผลคูณคะแนนสูงสุดต่ําสูงได 18/5 = 3.6 
จําแนกเปนชวงชั้น ดังนี้ 

1 = (-9.00) - (-5.40) 
2 = (-5.39) - (-1.81) 
3 = (-1.80) - (1.79) 
4 = (1.80) - (5.39) 
5 = (5.40) - (9.00) 

สําหรับการแปลคาความสัมพันธ ตาม ชูศรี วงศรัตนะ ดังนี้ 
 สูงกวา 0.90 มีความสัมพันธอยูในระดับ สูงมาก 

 0.70 - 0.90 มีความสัมพันธอยูในระดับ สูง 

 0.30 - 0.70 มีความสัมพันธอยูในระดับ ปานกลาง 

 ต่ํากวา 0.30  มีความสัมพันธอยูในระดับ ต่ํา 

 0.00   ไมมีความสัมพันธ  

ข้ันตอนที่ 6 การนําเสนอผลการวิจัย มีขั้นตอนการนําเสนอ 5 บท ดังนี้ 
               บทที่ 1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 บทที่ 2 วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
 บทที่ 4 การวิเคราะหขอมูล 
 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลจะนําเสนอ 3 สวน คือ การวิเคราะหความสัมพันธของภูมิหลังผูให
ขอมูลกับปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งไดแก 
ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรมคุณภาพ ความพรอมดานทรัพยากร  และ
ภาวะผูนําของผูบริหารกับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย และสรุปผลจากแบบสอบถามคําถามปลายเปด สวนขอมูลจากการทบทวนเอกสาร และ 
Focus group จะนําเสนอพรอมกับการอภิปรายผลในบทที่ 5  

 จากการสงแบบสอบถามใหกับตัวอยาง 236 ตัวอยาง ไดรับแบบสอบถามกลับมา 199 
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 84.32 จําแนกเปนจากคณะวิชา 119 ตัวอยาง (รอยละ 59.80) และจาก
หนวยงานสนับสนุน 80 ตัวอยาง (รอยละ 40.20)  ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในตําแหนง
บริหาร นอยกวา 3 ป 110 ตัวอยาง (รอยละ 50.75) และมากกวา 3 ป 98 ตัวอยาง (รอยละ 
49.25) อยูในคณะวิชาขนาดเล็ก 17 ตัวอยาง (รอยละ 8.54) คณะวิชาขนาดใหญ 102 ตัวอยาง 
(รอยละ 51.26) หนวยงานขนาดเล็ก 13 ตัวอยาง (รอยละ 6.53) และหนวยงานขนาดใหญ 67 
ตัวอยาง (รอยละ 33.67) 

การวิเคราะหความสัมพันธของภูมิหลังผูใหขอมูลกับปจจัยแหงความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

1) ประเภทหนวยงานกับปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ตารางที่ 4.1 การวิเคราะหความสัมพันธของประเภทหนวยงานกับปจจัยแหงความสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ปจจัย คาเฉลี่ย
คณะวิชา 

คาเฉลี่ย 
หนวยงาน 

t Sig ความหมาย 

ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา 4.10 4.39 -4.11 0.00 แตกตาง 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

4.43 4.79 -3.59 0.00 แตกตาง 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
เกิดระบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
มาตรฐาน 

4.63 4.84 -2.27 0.02 แตกตาง 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
หน วยงาน เกิ ดกา ร พัฒนางานด าน
วิชาการ/วิชาชีพ 

4.50 4.75 -2.65 0.01 แตกตาง 
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 ปจจัย คาเฉลี่ย
คณะวิชา 

คาเฉลี่ย 
หนวยงาน 

t Sig ความหมาย 

4. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
ผูบริหารมีทิศทางการบริหารท่ีชัดเจนขึ้น 

4.64 4.75 -1.01 0.31 ไมแตกตาง 

5. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
หนวยงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4.54 4.80 -2.82 0.01 แตกตาง 

6. การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
หนวยงานมีความสามารถในการแขงขัน
กับท่ีอื่น 

4.48 4.84 -3.81 0.00 แตกตาง 

7. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
ผูปกครองเกิดความเชื่อมั่นในการสงบุตร
หลานเขามาเรียน 

4.36 4.79 -4.10 0.00 แตกตาง 

8. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
นักศึกษามั่นใจวาไดรับการจัดการศึกษา
อยางมีมาตรฐาน 

4.37 4.76 -3.77 0.00 แตกตาง 

9. การประกันคุณภาพจะทําใหบุคลากรเกิด
ความเครียด 

2.00 2.35 -2.04 0.04 แตกตาง 

10. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
บุคลากรทํางานหนักมากขึ้น 

3.08 3.31 -1.32 0.19 ไมแตกตาง 

ดานวัฒนธรรมคุณภาพ 3.69 3.72 -0.37 0.71 ไมแตกตาง 

1. การมีวิสัยทัศนและมีเปาหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษารวมกันของบุคลากรและ
ผูบริหาร    

3.92 3.98 -0.51 0.61 ไมแตกตาง 

2. อิทธิพลภายนอกในการกําหนดความ
ตองการพัฒนาคุณภาพ    

3.91 3.84 0.77 0.44 ไมแตกตาง 

3. ค ว ามยึ ด มั่ น ต อ ก า ร พัฒน าคุ ณภ าพ
การศึกษาในระยะยาว    

4.02 4.21 -1.64 0.10 ไมแตกตาง 

4. การสนทนาสะทอนความคิดในการพัฒนา
คุณภาพใหดีขึ้น            

3.37 3.40 -0.24 0.81 ไมแตกตาง 

5. การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 3.61 3.73 -1.15 0.25 ไมแตกตาง 
6. การทํางานเปนทีมในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 

3.64 3.52 1.05 0.30 ไมแตกตาง 

7. การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพแบบ
ใชขอมูลเปนฐาน       

3.58 3.66 -0.76 0.45 ไมแตกตาง 

8. การเนนท่ีระบบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยการแกไขปญหาจาก
การคนหาสาเหตุของปญหามากกวาท่ีจะ
แกปญหา 

3.92 3.93 -0.09 0.93 ไมแตกตาง 

9. การสรางคุณภาพโดยไมเพ่ิมคาใชจาย 3.29 3.45 -1.18 0.24 ไมแตกตาง 
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 ปจจัย คาเฉลี่ย
คณะวิชา 

คาเฉลี่ย 
หนวยงาน 

t Sig ความหมาย 

ดานความพรอมดานทรัพยากร    3.22 3.45 -2.07 0.04 แตกตาง 

1. ความเหมาะสมของโครงสรางองคกร 3.33 3.53 -1.76 0.08 ไมแตกตาง 
2. ความพรอมดานบุคลากรในดานความ
พอเพียง 

3.22 3.44 -1.72 0.09 ไมแตกตาง 

3. ความพรอมดานบุคลากรในดานการไดรับ
การพัฒนาความสามารถ 

3.31 3.50 -1.61 0.11 ไมแตกตาง 

4. ความเพียงพอดานงบประมาณ 2.93 3.26 -2.61 0.01 แตกตาง 
5. ความเพียงพอดานวัสดุอุปกรณ 3.19 3.39 -1.40 0.16 ไมแตกตาง 
6. ความเพียงพอดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.26 3.68 -3.08 0.00 แตกตาง 
ภาวะผูนําของผูบริหาร      3.51 3.68 -1.41 0.16 ไมแตกตาง 

1. บารมีและความมุงมั่น 3.56 3.82 -2.14 0.03 แตกตาง 
2. การกระตุนสติปญญา   3.51 3.68 -1.36 0.17 ไมแตกตาง 
3. การใสใจรายบุคคล   3.51 3.61 -0.74 0.46 ไมแตกตาง 
4. การสรางความชัดเจนในการใหรางวัล 3.44 3.60 -1.11 0.27 ไมแตกตาง 
5. การบริหารจัดการแบบมีขอยกเวน   3.53 3.69 -1.37 0.17 ไมแตกตาง 

การวิเคราะหความสัมพันธของประเภทหนวยงานของผูใหขอมูล (คณะวิชากับ
หนวยงานสนับสนุน) กับปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือพิจารณา
ปจจัยรายดาน พบวา มีความแตกตางของประเภทหนวยงานใน 2 ปจจัย คือ ดานทัศนคติตอ
การประกันคุณภาพการศึกษา และดานความพรอมดานทรัพยากร  และหากพิจารณารายขอ
พบวา ดานทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา มีถึง 8 ใน 10 ขอที่แตกตางกัน คือ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพ
การศึกษาจะทําใหเกิดระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน การประกันคุณภาพ
การศึกษาจะทําใหหนวยงานเกิดการพัฒนางานดานวิชาการ/วิชาชีพ การประกันคุณภาพ
การศึกษาจะทําใหหนวยงานมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทํา
ใหหนวยงานมีความสามารถในการแขงขันกับที่ อ่ืน  การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
ผูปกครองเกิดความเชื่อม่ันในการสงบุตรหลานเขามาเรียน การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
นักศึกษาม่ันใจวาไดรับการจัดการศึกษาอยางมีมาตรฐาน และการประกันคุณภาพจะทําใหบุคลากร
เกิดความเครียด ดานความพรอมดานทรัพยากร มี 2 ใน 6 ขอ ที่แตกตางกัน คือ  ความ
เพียงพอดานงบประมาณ และความเพียงพอดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนดานภาวะผูนําของ
ผูบริหาร  ในระดับรายดานไมมีความแตกตางแตในรายขอมีเพียง 1 ขอที่แตกตางกัน คือ บารมี
และความมุงม่ัน  
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2) ขนาดของหนวยงานกับปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา   

ขนาดหนวยงาน คณะวิชา หนวยงานสนับสนุน 
เล็ก ไมมีภาควิชา (1) จํานวนบุคลากร นอยกวาหรือเทากับ 10 คน (3) 
ใหญ มีภาควิชา (2) จํานวนบุคลากร มากกวา 10 คน (4) 

ตารางที่ 4.2 การวิเคราะหความสัมพันธของขนาดหนวยงานกับปจจัยแหงความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพการศึกษา  

ปจจัย F Sig ความหมาย 

ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา 6.02 0.00  แตกตาง 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหสามารถผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

4.95 0.00  แตกตาง 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหเกิดระบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐาน 

2.07 0.11 ไมแตกตาง 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานเกิด
การพัฒนางานดานวิชาการ/วิชาชีพ 

2.80 0.04  แตกตาง 

4. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหผูบริหารมีทิศ
ทางการบริหารท่ีชัดเจนขึ้น 

0.55 0.65 ไมแตกตาง 

5. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

4.09 0.01 แตกตาง 

6. การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานมี
ความสามารถในการแขงขันกับท่ีอื่น 

4.54 0.00  แตกตาง 

7. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหผูปกครองเกิดความ
เชื่อมั่นในการสงบุตรหลานเขามาเรียน 

5.84 0.00  แตกตาง 

8. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหนักศึกษามั่นใจวา
ไดรับการจัดการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

4.33 0.01  แตกตาง 

9. การประกันคุณภาพจะทําใหบุคลากรเกิดความเครียด 1.38 0.25 ไมแตกตาง 
10. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหบุคลากรทํางาน

หนักมากขึ้น 
1.24 0.30 ไมแตกตาง 

ดานวัฒนธรรมคุณภาพ 0.69 0.56 ไมแตกตาง 

1. การมีวิสัยทัศนและมีเปาหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษารวมกันของบุคลากรและผูบริหาร    

0.61 0.61 ไมแตกตาง 

2. อิทธิพลภายนอกในการกําหนดความตองการพัฒนา
คุณภาพ    

1.40 0.25 ไมแตกตาง 

3. ความยึดมั่นตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะยาว  0.93 0.43 ไมแตกตาง 
4. การสนทนาสะทอนความคิดในการพัฒนาคุณภาพใหดี

ขึ้น            
0.10 0.96 ไมแตกตาง 

5. การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 0.49 0.69 ไมแตกตาง 
6. การทํางานเปนทีมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 0.48 0.70 ไมแตกตาง 
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ปจจัย F Sig ความหมาย 

7. การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพแบบใชขอมูล
เปนฐาน       

1.17 0.32 ไมแตกตาง 

8. การเนน ท่ีระบบการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยการแกไขปญหาจากการคนหาสาเหตุ
ของปญหามากกวาท่ีจะแกปญหา 

0.34 0.80 ไมแตกตาง 

9. การสรางคุณภาพโดยไมเพ่ิมคาใชจาย 4.04 0.01  แตกตาง 
ดานความพรอมดานทรัพยากร    2.52 0.06 ไมแตกตาง 

1. ความเหมาะสมของโครงสรางองคกร 3.42 0.02 แตกตาง 
2. ความพรอมดานบุคลากรในดานความพอเพียง 2.52 0.06 ไมแตกตาง 
3. ความพรอมดานบุคลากรในดานการไดรับการพัฒนา

ความสามารถ 
3.69 0.01  แตกตาง 

4. ความเพียงพอดานงบประมาณ 2.68 0.05 แตกตาง 
5. ความเพียงพอดานวัสดุอุปกรณ 0.97 0.41 ไมแตกตาง 
6. ความเพียงพอดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.57 0.02 แตกตาง 
ภาวะผูนําของผูบริหาร      0.75 0.53 ไมแตกตาง 

1. บารมีและความมุงมั่น 1.61 0.19 ไมแตกตาง 
2. การกระตุนสติปญญา   0.72 0.54 ไมแตกตาง 
3. การใสใจรายบุคคล   0.65 0.59 ไมแตกตาง 
4. การสรางความชัดเจนในการใหรางวัล 0.45 0.71 ไมแตกตาง 
5. การบริหารจัดการแบบมีขอยกเวน   0.97 0.41 ไมแตกตาง 

การวิเคราะหความสัมพันธของขนาดหนวยงานของผูใหขอมูล (คณะวิชาขนาดเล็ก 
คณะวิชาขนาดใหญ หนวยงานสนับสนุนขนาดเล็ก และหนวยงานสนับสนุนขนาดใหญ) กับ
ปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือพิจารณาปจจัยรายดาน พบวา มี
ความแตกตางของขนาดหนวยงานเพียง 1 ปจจัย คือ ดานทัศนคติตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา    และหากพิจารณารายขอพบวา ดานทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา มีถึง 
6 ใน 10 ขอที่แตกตางกัน คือ การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ  การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานเกิดการพัฒนางานดานวิชาการ/
วิชาชีพ การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง การทํา
ประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานมีความสามารถในการแขงขันกับที่อ่ืน การประกัน
คุณภาพการศึกษาจะทําใหผูปกครองเกิดความเชื่อม่ันในการสงบุตรหลานเขามาเรียน และการประกัน
คุณภาพการศึกษาจะทําใหนักศึกษาม่ันใจวาไดรับการจัดการศึกษาอยางมีมาตรฐาน ดานวัฒนธรรม
คุณภาพ ในระดับรายดานไมมีความแตกตางแตในรายขอมีเพียง 1 ขอที่แตกตางกัน คือ การ
สรางคุณภาพโดยไมเพ่ิมคาใชจาย  ดานความพรอมดานทรัพยากร   ในระดับรายดานไมมีความ
แตกตางแตในรายขอมีเพียง 1 ขอที่แตกตางกัน มี 4 ใน 6 ขอ ที่แตกตางกัน คือ  ความ
เหมาะสมของโครงสรางองคกร ความพรอมดานบุคลากรในดานการไดรับการพัฒนา
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ความสามารถ ความเพียงพอดานงบประมาณ และความเพียงพอดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สวนดานภาวะผูนําของผูบริหาร  ไมมีความแตกตางแตในรายขอ  

หากพิจารณาความแตกตางระหวางคูของขนาดของหนวยงานของผูใหขอมูลใน
แตละปจจัย มีดังนี้ 

ตารางท่ี 4.3 การวิเคราะหความแตกตางระหวางคูของขนาดของหนวยงานเก่ียวกับ
ความสัมพันธกับปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  

ปจจัย คูท่ีแตกตาง Sig. 

ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา คณะใหญ, หนวยงานใหญ 
(2 , 4) 

0.00 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหสามารถผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

คณะใหญ, หนวยงานใหญ 
(2 , 4) 

0.00 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานเกิดการ
พัฒนางานดานวิชาการ/วิชาชีพ 

คณะใหญ, หนวยงานใหญ 
(2 , 4) 

0.01 

5. ความเพียงพอดานงบประมาณ คณะใหญ, หนวยงานใหญ 
(2 , 4) 

0.00 

 หนวยงานเล็ก, หนวยงานใหญ 
(3 , 4) 

0.04 

6. การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานมี
ความสามารถในการแขงขันกับท่ีอื่น 

คณะใหญ, หนวยงานใหญ 
(2 , 4) 

0.00 

7. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหผูปกครองเกิดความ
เชื่อมั่นในการสงบุตรหลานเขามาเรียน 

คณะใหญ, หนวยงานใหญ 
(2 , 4) 

0.00 

8. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหนักศึกษามั่นใจวาไดรับ
การจัดการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

คณะใหญ, หนวยงานใหญ 
(2 , 4) 

0.00 

ดานวัฒนธรรมคุณภาพ - - 

9. การสรางคุณภาพโดยไมเพ่ิมคาใชจาย คณะใหญ, หนวยงานเล็ก 
(2 , 3) 

0.03 

 คณะใหญ, หนวยงานใหญ 
(2 , 4) 

0.05 

 หนวยงานเล็ก, หนวยงานใหญ 
(3 , 4) 

0.00 

ดานความพรอมดานทรัพยากร    - - 

1. ความเหมาะสมของโครงสรางองคกร คณะใหญ, หนวยงานใหญ 
(2 , 4) 

0.01 

 หนวยงานเล็ก, หนวยงานใหญ 
(3 , 4) 

 
 

0.01 
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ปจจัย คูท่ีแตกตาง Sig. 

3. ความพรอมดานบุคลากรในดานการไดรับการพัฒนา
ความสามารถ 

คณะเล็ก, หนวยงานเล็ก 
(1 , 3) 

0.05 

 คณะใหญ, หนวยงานใหญ 
(2 , 4) 

0.01 

 หนวยงานเล็ก, หนวยงานใหญ 
(3 , 4) 

0.01 

4. ความเพียงพอดานงบประมาณ คณะใหญ, หนวยงานใหญ 
(2 , 4) 

0.01 

6. ความเพียงพอดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะใหญ, หนวยงานใหญ 
(2 , 4) 

0.00 

พบวาจากทั้ง 11 ขอ คูที่มีความเห็นที่แตกตางกันเปนคูของคณะวิชาขนาดใหญกับ
หนวยงานสนับสนุนขนาดใหญ โดยมีความแตกตางของขนาดของหนวยงานคูอ่ืนเพ่ิมเติมใน 4 
ขอ และมีขอสังเกตในขอการสรางคุณภาพโดยไมเพ่ิมคาใชจาย และความพรอมดานบุคลากรใน
ดานการไดรับการพัฒนาความสามารถที่มีความเห็นที่แตกตางกันเกือบทุกคู 

3) ประสบการณในตําแหนงผูบริหารกับปจจัยแหงความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา   

ตารางที่ 4.4 การวิเคราะหความสัมพันธของประสบการณในตําแหนงบริหารกับปจจัยแหง
ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ปจจัย คาเฉลี่ย 
นอยกวา 3ป 

คาเฉลี่ย 
3 ปข้ึนไป 

t Sig ความหมาย 

ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา 4.15 4.29 -1.90 0.06 ไมแตกตาง 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

4.54 4.60 -0.54 0.59 ไมแตกตาง 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหเกิด
ระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐาน 

4.66 4.77 -1.07 0.28 ไมแตกตาง 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
หน วย ง าน เกิ ดการ พัฒนางานด าน
วิชาการ/วิชาชีพ 

4.52 4.67 -1.55 0.12 ไมแตกตาง 

4. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
ผูบริหารมีทิศทางการบริหารท่ีชัดเจนขึ้น 

4.67 4.69 -0.19 0.85 ไมแตกตาง 

5. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
หนวยงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4.57 4.71 -1.47 0.14 ไมแตกตาง 

6. การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
หนวยงานมีความสามารถในการแขงขัน
กับท่ีอื่น 

4.54 4.70 -1.57 0.12 ไมแตกตาง 
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 ปจจัย คาเฉลี่ย 
นอยกวา 3ป 

คาเฉลี่ย 
3 ปข้ึนไป 

t Sig ความหมาย 

7. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
ผูปกครองเกิดความเชื่อมั่นในการสงบุตร
หลานเขามาเรียน 

4.48 4.59 -1.02 0.31 ไมแตกตาง 

8. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
นักศึกษามั่นใจวาไดรับการจัดการศึกษา
อยางมีมาตรฐาน 

4.45 4.61 -1.47 0.14 ไมแตกตาง 

9. การประกันคุณภาพจะทําใหบุคลากรเกิด
ความเครียด 

2.02 2.27 -1.45 0.15 ไมแตกตาง 

10. การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
บุคลากรทํางานหนักมากขึ้น 

3.02 3.33 -1.74 0.08 ไมแตกตาง 

ดานวัฒนธรรมคุณภาพ 3.67 3.74 -0.89 0.38 ไมแตกตาง 

1. การมีวิสัยทัศนและมีเปาหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษารวมกันของบุคลากร
และผูบริหาร    

3.86 4.03 -1.55 0.12 ไมแตกตาง 

2. อิทธิพลภายนอกในการกําหนดความ
ตองการพัฒนาคุณภาพ    

3.81 3.96 -1.66 0.10 ไมแตกตาง 

3. ความยึ ดมั่ นต อการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระยะยาว    

4.09 4.10 -0.09 0.93 ไมแตกตาง 

4. การสนทนาสะทอนความคิดในการพัฒนา
คุณภาพใหดีขึ้น            

3.37 3.39 -0.13 0.89 ไมแตกตาง 

5. การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 3.58 3.73 -1.41 0.16 ไมแตกตาง 
6. การทํางานเปนทีมในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ 
3.55 3.64 -0.82 0.41 ไมแตกตาง 

7. การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
แบบใชขอมูลเปนฐาน       

3.60 3.62 -0.17 0.86 ไมแตกตาง 

8. การเนนท่ีระบบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยการแกไขปญหา
จากการคนหาสาเหตุของปญหามากกวา
ท่ีจะแกปญหา 

3.94 3.91 0.28 0.78 ไมแตกตาง 

9. การสรางคุณภาพโดยไมเพ่ิมคาใชจาย 3.25 3.46 -1.72 0.09 ไมแตกตาง 
ดานความพรอมดานทรัพยากร    3.28 3.34 -0.61 0.54 ไมแตกตาง 

1. ความเหมาะสมของโครงสรางองคกร 3.33 3.50 -1.47 0.14 ไมแตกตาง 
2. ความพรอมดานบุคลากรในดานความ

พอเพียง 
3.23 3.38 -1.17 0.24 ไมแตกตาง 

3. ความพรอมดานบุคลากรในดานการไดรับ
การพัฒนาความสามารถ 

3.36 3.41 -0.35 0.73 ไมแตกตาง 

4. ความเพียงพอดานงบประมาณ 3.06 3.06 -0.06 0.95 ไมแตกตาง 
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 ปจจัย คาเฉลี่ย 
นอยกวา 3ป 

คาเฉลี่ย 
3 ปข้ึนไป 

t Sig ความหมาย 

5. ความเพียงพอดานวัสดุอุปกรณ 3.20 3.34 -0.95 0.34 ไมแตกตาง 
6. ความเพียงพอดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.39 3.46 -0.47 0.64 ไมแตกตาง 
ภาวะผูนําของผูบริหาร      3.49 3.67 -1.59 0.11 ไมแตกตาง 

1. บารมีและความมุงมั่น 3.61 3.72 -0.96 0.34 ไมแตกตาง 
2. การกระตุนสติปญญา   3.46 3.70 -1.99 0.05 แตกตาง 
3. การใสใจรายบุคคล   3.42 3.68 -2.02 0.05 แตกตาง 
4. การสรางความชัดเจนในการใหรางวัล 3.41 3.60 -1.36 0.17 ไมแตกตาง 
5. การบริหารจัดการแบบมีขอยกเวน   3.53 3.66 -1.09 0.28 ไมแตกตาง 

การวิเคราะหความสัมพันธของประสบการณในตําแหนงบริหารของผูใหขอมูล (นอย
กวา 3 ป และ 3 ปขึ้นไป) กับปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือ
พิจารณาปจจัยรายดาน พบวา ไมมีปจจัยดานใดที่แตกตางกัน    และหากพิจารณารายขอพบวา 
ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ในระดับรายดานไมมีความแตกตางแตในรายขอมี 2 ขอที่แตกตาง
กัน คือ การกระตุนสติปญญา และการใสใจรายบุคคล   
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การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษากับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ในที่นี้เปนผลจากวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบดวย ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา   วัฒนธรรมคุณภาพ  ความพรอมดาน
ทรัพยากร  และภาวะผูนําของผูบริหาร กับความสําเร็จของการประกันคุณภาพซึ่งไดแกคะแนน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2552 ระดับคณะวิชา และหนวยงาน    

ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะหความสัมพันธของของปจจัยแหงความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษากับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  
ความสัมพันธของ
ความสําเร็จและ

ปจจัยแหง
ความสําเร็จ 

ทัศนคติ วัฒนธรรม
คุณภาพ 

ความพรอมดาน
ทรัพยากร 

ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร 

Pearson Correlation .268(**) .189(*) .197(**) .143(*) 
Sig. (2-tailed) .000 .010 .007 .049 
N 197 184 185 191 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

จากการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา ทั้ง 4 
ปจจัยมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับต่ํา โดยเรียงลําดับ
ความสัมพันธจากมากไปนอย ดังนี้ ดานทัศนคติตอการประกันคุณภาพมีความสัมพันธ 0.27 ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.01 ดานความพรอมดานทรัพยากรมีความสัมพันธ 0.20 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
ดานวัฒนธรรมคุณภาพมีความสัมพันธ 0.19 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และดานภาวะผูนําของ
ผูบริหารมีความสัมพันธ 0.14 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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การวิเคราะหความคิดเห็นจากแบบสอบถามคําถามปลายเปด  

ปจจัยแหงความสําเร็จในงานประกันคุณภาพการศึกษาในคณะวิชาหรือหนวยงาน 

จากการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยไดขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด นํามาจัดกลุมเปน 3 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัย
ดานบุคลากร ปจจัยดานผูบริหาร และปจจัยดานการจัดการในระดับมหาวิทยาลัย   

ปจจัยดานบคุลากร ประกอบดวย ความรวมมือของบุคลากร ความรูความเขาใจในเรื่อง
การประกันคณุภาพการศึกษา และทศันคติของบุคลากร   

1) ความรวมมือของบุคลากร มีผูแสดงความคิดเห็นในประเด็นมากที่สุด (ความถี ่53 
ความเห็น) โดยความรวมมือของบุคลากรมีองคประกอบดังตอไปน้ี   

- เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผูบรหิาร คณาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนทุกประเภทของหนวยงาน ทั้งหนวยงานที่เก่ียวกบัการเรียนการสอน 
และหนวยงานสนับสนุน และทุกระดับโครงสรางของหนวยงานตั้งแตระดับภาค/
ระดับแผนกไปจนถึงระดับคณะ/ฝาย 

- บุคลากรทํางานรวมกัน (ทํางานเปนทีม) ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการลงมือปฏิบัติจนเกิดความสําเร็จของสวนรวม เชน การชวยกัน
สนับสนุนใหหนวยงานประสบความสําเร็จตามพันธกิจ รวมทั้งบรรลุตวับงชีท้ั้ง
ระดับภาควชิา คณะ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งบุคลากรพัฒนาตนเอง   

2) ความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา มีผูแสดงความคิดเห็น
ในประเด็น นี้ 18 ความเห็น โดยการใหความรูความเขาใจมีองคประกอบตอไปน้ี 

- รับรูรวมกัน 
- เขาใจอยางเทาเทียมกัน 
- รูนโยบายและเปาหมายอยางชัดเจน  
- ความรูความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาที่ควรมี ไดแก หลักการ 

ความสําคัญ ประโยชนที่จะไดรับ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การ
ดําเนินงานหรือแนวทางปฏิบัติ การจัดระบบงานเอกสาร และตัวบงชี้งานประกัน
คุณภาพ 

3) ทัศนคติของบุคลากร  มีผูแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ 17 ความเห็น โดยการ
แสดงออกถึงทัศนคติมีองคประกอบตอไปน้ี 

- เขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง และทําหนาที่ของตนอยางเต็มที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความมุงม่ัน ความศรัทธา 
- ทุมเท เสียสละ อุทิศตนในการดําเนินงาน 
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- ใสใจ  
- รวมแรงรวมใจในการปฏิบัติ  
- พยายามชวยกันคิดชวยกันทํา และพยายามแกปญหารวมกัน 

ปจจัยดานผูบริหาร ประกอบดวย การใหความสําคัญของผูบริหาร และการบริหาร
จัดการของผูบริหาร   

1) การใหความสําคัญของผูบริหาร  มีผูแสดงความคิดเห็นในประเด็นน้ี 19 ความเห็น 
โดยการใหความสําคัญของผูบริหารมีองคประกอบตอไปน้ี 

- ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ  
- ผูบริหารระดับหนวยงานมีวิสัยทัศนดานการประกันคุณภาพการศึกษา และ

ขับเคลื่อนไปสูวิสัยทัศนและเปาหมายของหนวยงาน 
- เขาใจถึงความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา และพยายามสรางระบบ

และกลไกตางๆ ที่สนับสนุนใหเกิดการประกันคุณภาพการศึกษา 
- กําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงานอยาง

ตอเน่ือง 
- สนับสนุนและกระตุนในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
- กําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให

ชัดเจน 
- กําหนดผูรับผิดชอบหลัก หรือคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากร

ทําหนาที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน และมีความรู
ความเขาใจสามารถบริหารจัดการงานใหสนองระบบประกันคุณภาพการศึกษาได 
โดยอาจมอบหมายผูที่มีความรูดานระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางดีเปนแม
งานในระยะเริ่มตนเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนไดอยางรวดเร็ว   

- ทําใหบุคลากรมีความเชื่อม่ันในผูนํา  
2) การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหาร  มีผูแสดงความ

คิดเห็นในประเด็นน้ี 28 ความเห็น โดยการบริหารจัดการควรมีองคประกอบตอไปนี้ 
- ตระหนักเรื่องแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงาน 
- จัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการประจําปที่ชัดเจน 
- จัดทําแผนงาน ดําเนินการ ติดตามตรวจสอบ และพัฒนาครบถวนตามวงจร 

PDCA รวมทั้งแกไขจุดที่ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตลอดจนสรางจุดแข็งในการ
วางแผนอนาคตอยางเปนระบบและตอเน่ือง  

- กําหนดหลักเกณฑและเปาหมายในการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- สนับสนุนใหบุคลากรใหความรวมมือในการดําเนินการ 
- มอบหมายงานอยางชัดเจน และไมเปนภาระแกบุคคลหรือกลุมใดกลุมหน่ึง   
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- กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และนํางานประกันคุณภาพเขาไปเปนสวน
หนึ่งของงาน 

- จัดระบบงานใหชัดเจน ทําตามขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนไมตองมาทําเอกสารยอนหลัง 
- มีโครงสรางการทํางานและบริหารงานที่ยืดหยุน 
- สื่อสารอยางชัดเจน  

ปจจัยดานการจัดการในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย การสรางแรงจูงใจ การ
ดําเนินงานของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา และอ่ืนๆ   

1) การสรางแรงจูงใจ  มีผูแสดงความคิดเห็นในประเด็นน้ี 4 ความเห็น โดยแรงจูงใจ 
ไดแก  ผลตอบแทนหรือส่ิงตอบแทนในภาระงานที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
งบประมาณการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2) การดําเนินงานของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มีผูแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นน้ี 4 ความเห็น ไดแก มีทีมงานท่ีมีความรูความสามารถในงานประกันคุณภาพ และการ
ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ ติดตาม  

3) อ่ืนๆ ไดแก มีระบบสารสนเทศในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  และมี
ความชัดเจนของกระบวนการวัดและการประเมิน การไดรับความรวมมืออยางจริงจังจาก
หนวยงานที่รวมดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ปญหาหรืออุปสรรคในงานประกันคุณภาพการศึกษาในคณะวิชาหรือหนวยงาน  
จากการศึกษาปญหาหรืออุปสรรคในงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตยไดขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดนํามาจัดกลุม 9 ประเด็น เรียงตามลําดับความถี่ ดังนี้ 

1) การขาดความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษา (27 ความคิดเห็น) 
ปญหาที่เกิดขึ้นมีลักษณะตอไปน้ี  

- ไมเขาใจหลักการประกันคุณภาพการศึกษา  
- ไมเขาใจวิธีดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
- ไมเขาใจตัวบงชี้และเกณฑตางๆ เชน สกอ. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
- ไมมีประสบการณในการทํา SAR ไดแก ไมเขาใจเกณฑของ สกอ. สมศ.  วิธีการ

ปฏิบัติใหบรรลุตัวบงชี้ การจัดทําขอมูล การเขียนรายงาน   
- ความเขาใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในหนวยงาน

ไมตรงกัน  
- มีผูทํางานประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานเพียงคนเดียว ผูอ่ืนเพียงแตให

ขอมูลจึงไมรูวาควรใหขอมูลอะไร 
- ผูที่มีความรูเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาเปนคนละคนกับผูรับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 
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- ระดับหนวยงานยอย เชน ระดับภาควิชา ไมเขาใจในระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา   

- ผูรับผิดชอบการปฏิบัติยังไมละเอียดและไมเขาใจการดําเนินงานที่สนองความ
เปาหมายของตัวบงชี้ดีพอ 

- ไมทราบขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2) การขาดความรวมมือของบุคลากรภายในหนวยงาน (20 ความคิดเห็น) ปญหาที่

เกิดขึ้นมีลักษณะตอไปน้ี  
- ผูที่มีสวนรวมในงานประกันคุณภาพการศึกษายังมีเฉพาะบางคนหรือบางกลุม

เทาน้ัน ผูที่ไมเก่ียวของโดยตรงยังรับรูนอย และขาดการมีสวนรวม 
- บุคลากรบางคนไมเห็นความสําคัญดวยสาเหตุเชน มิใชหนาที่ ไมตระหนักถึงความ

จําเปน ไมเห็นประโยชนเปนรูปธรรมในงานประกันคุณภาพการศึกษา มีทัศนคติไม
ดีตองานประกันคุณภาพและองคกร มองวาเปนการเพ่ิมภาระงาน  

3) ผูบริหารไมใหความสําคัญหรือใหความสําคัญนอย (20 ความคิดเห็น) ปญหาท่ี
เกิดขึ้นมีลักษณะตอไปน้ี 

- ผูบริหารไมไดใหนโยบายแตเริ่มตนปการศึกษา  
- นโยบาย ทิศทาง เปาหมาย แนวทางปฏิบัติไมชัดเจน   
- ไมมีการวางแผนงานประกันคุณภาพ 
- ขาดการติดตามผลงานระหวางป 
- ไมไดทําอยางตอเนื่องหรือเปนประจํา ไมทํางานเปนปจจุบันจะมาทําเม่ือใกลตรวจ

ประเมิน 
- ไมไดนําคาเปาหมายมาใชในการปฏิบัติงานเทาที่ควร 
- ขาดการส่ือสารภายในหนวยงาน เชน ระดับภาควิชาขาดการสื่อสารตอจากคณะ 
- ขาดการส่ือสารกับหนวยงานภายนอก  
- ขาดการบูรณาการรวมระหวางหนวยงานภายใน เชน ภาควิชา 
- ทํางานที่ไมเปนมาตรฐาน 
- ไมบอกนโยบายการวัดผลปฏิบัติงานของบุคลากรใหชัดเจน เพ่ือใหพนักงานเขาใจ

อยางแทจริง 
4) ความไมชัดเจนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  (18 ความคิดเห็น) 

ปญหาที่เกิดขึ้นมีลักษณะตอไปน้ี 
- รูปแบบและวิธีการประเมินของ สกอ. สมศ. ไมมีความแนนอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
- ตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนดเผยแพรชากวาการวางแผนลวงหนาได ไมทราบเกณฑการ

ประกันคุณภาพลวงหนา บางโครงการที่วางแผนไวลวงหนาไมสามารถนํามาอางอิงได   
- ตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนดไมชัดเจน ยากแกการสรางความเขาใจ และการตีความ 
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- ตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนดสอดคลองกับบริบทของหนวยงานตามลักษณะเฉพาะ
ของคณะ/ ภาควิชา เชน ไมสามารถแปลออกมาเปนตัวหนังสือหรือตัวเลขตามตัว
บงชี้ และไมมีวิธีวัดที่ดีสําหรับงานสรางสรรค   

- ตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนดมีรายละเอียดมากเกินไปอีกทั้งบางเร่ืองไมสะทอน
คุณภาพ 

- หัวขอในการประเมินมีจํานวนมากและวัดผลสูงขึ้น ทําใหตองทํางานหนักขึ้น 
- มาตรฐานผูตรวจติดตามไมเหมือนกัน (ไมเปนแนวเดียวกัน)   
- มีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับ แบบฟอรม และเอกสารที่เก่ียวของกับงานประกัน

คุณภาพบอย   เชน ประมวลการสอน   
- มหาวิทยาลัยไมแจงสิ่งที่ตองการประเมินลวงหนาทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ   
- นโยบายหลักของมหาวิทยาลัยเปนเหมือนขอบังคับ ไมไดเกิดจากแรงจูงใจของแต

ละบุคคลโดยแทจริงที่จะมุงหวังใหเกิดผลหรืองานที่มีคุณภาพ 
- เปนระบบกํากับงานมากกวาใชเพ่ือการพัฒนาสรางความคิดสรางสรรคใหมๆ 
- เปลี่ยนแปลงนโยบายดานงบประมาณที่ไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานที่ตองการ

เพ่ิมคุณภาพ 

5) ขอจํากัดของเวลา (15 ความคิดเห็น) ปญหาที่เกิดขึ้นมีลักษณะตอไปน้ี เปนการเพ่ิม
ภาระงาน เวลาในการจัดการงานประกันคุณภาพคอนขางนอยเพราะมีภาระงานอื่นๆ มากอยูแลว 
และตองใชเวลาในการจัดเตรียมเอกสารมาก 

6) การไมมีระบบจัดเก็บขอมูลและเอกสาร  (9 ความคิดเห็น) ปญหาที่เกิดขึ้นมี
ลักษณะตอไปน้ี 

- ขาดระบบการจัดเก็บเอกสาร  
- เก็บขอมูลเอกสารยอนหลัง ไมทําใหเปนปจจุบัน   
- ผูจัดทําเอกสารไมใสใจในความถูกตอง และความสมบูรณ 
- หนวยงานกลางที่รับผิดชอบขอมูลไมเปนศูนยกลางแหลงขอมูลอยางแทจริง ขอมูล

ไมถูกตอง ขอมูลลาชา 
- รวบรวมเอกสารของอาจารยผูสอนยาก 
- การติดตามขอมูลเปนภาระที่คอนขางหนักสําหรับหนวยงานขนาดใหญที่มีหนวยงาน

ยอยใตกํากับจํานวนมาก ตองใชเวลาและความละเอียดเพ่ือใหขอมูลเที่ยงตรง  

7) ผลการปฏิบัติงานไมบรรลุเปาหมาย (6 ความคิดเห็น) ปญหาที่เกิดขึ้นมีลักษณะตอไปนี้ 
- ยังไมสัมฤทธิ์ผลตามตัวบงชี้ สกอ. เชน อาจารยตองมีปริญญเอกแตไมมีผูที่

ตองการศึกษาตอปริญญาเอก 
- ไมบรรลุตามเปาหมายของโครงการที่วางไว  สาเหตุเชน มีปจจัยบางอยางที่

ควบคุมยาก  ปฏิบัติงานหลายอยางเกินไปไมสามารถจะบรรลุเปาหมายในทุกเร่ือง
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ได  กําหนดเปาหมายสูงไป  หรือกําหนดตัวบงชี้หรือเปาหมายยากเนื่องจากงานที่
ปฏิบัติเปนงานประจําไมสามารถกําหนดคาเปาหมายได 

8) การขาดแรงจูงใจ (4 ความคิดเห็น) ปญหาที่เกิดขึ้นมีลักษณะตอไปน้ี ขาดแรงจูงใจ
ในการผลักดันบุคลากรใหคลอยตาม และปฏิบัติแลวบุคลากรไมไดรับผลตอบแทน 

9) ขอจํากัดของจํานวนบุคลากร (4 ความคิดเห็น) ปญหาที่เกิดขึ้นมีลักษณะตอไปนี้ 
ขาดบุคลากรหรือบุคลากรไมพอ ปริมาณงานมากจนไมมีเวลาทํา จํานวนบุคลากรนอยไมสามารถ
ชวยกันเตรียมเอกสารใหพรอม 

 ขอเสนอแนะการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา    
จากการศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตยไดขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดนํามาจัดกลุม 7 ประเด็น เรียงตามลําดับความถี่ ดังนี้ 

1) การใหความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษา (64 ความคิดเห็น) 
สรุปประเด็นขอเสนอแนะเปน 3 สวน ดังนี้ 
- เพ่ิมความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษา (37 ความคิดเห็น) 

o จัดอบรม บรรยาย สัมมนา ประชาสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ 
o จัดใหกับบุคลากรทุกระดับทั้งอาจารยและสานสนับสนุนอยางทั่วถึง และใหมี

จํานวนในการรับรูมากที่สุด ใหมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับการพัฒนาจะทํา
ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมรับรูและตระหนักในความสําคัญน้ีอยางเทาเทียมกัน   

o ใหบุคลากรโดยเฉพาะผูบริหารไดเขารับอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพ 
o กระตุนใหเกิดตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
o พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
o พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในนิยามและเกณฑกลาง รวมทั้งที่แปร

ตามลักษณะของคณะ/ภาควิชา/หนวยงาน 
o ใหความรูความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงานใหแกบุคลากร 
o ทําขอตกลงรวมกันทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวบงชี้ตาง 
o จัดประชุมเตรียมความพรอมซักซอมความเขาใจในประเด็นตางๆ 
o ทดสอบหลังจากอบรม สัมมนา 
o ฝกอบรมใหกับคณาจารยทุกทานๆ ในชวยเวลาที่เหมาะสม เพราะหลายครั้ง

การอบรมสัมมนาในหัวขอดีๆมีประโยชน เวลามักจะซอนกัน อาจจัดเปนรูป
กิจกรรมก่ึงพักผอนนอกสถานที่ แลวคอยสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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- จัดทําเอกสารหรือคูมือตางๆ  (13 ความคิดเห็น)  
o มีคูมือปฏิบัติสําหรับการทํางานเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายวัตถุประสงค 

นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา 
o จัดทําเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามองคประกอบตางๆ     
o มีคูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเองที่มีตัวอยางโดยละเอียด 
o มีตัวอยางจากกรณีศึกษาหรือประสบการณการดําเนินงานประกันคุณภาพใน

ตัวบงชี้ตางๆจากที่อ่ืนๆ ไมวาจะเปนภายในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอ่ืนๆ    
o จัดทําคําถามที่มักถามบอย หรือจุดที่ควรระวังในแตละตัวบงชี้มักเขาใจผิด  
o จัดทําคําอธิบายตางๆ ใหเร็วขึ้น   
o ประชาสัมพันธเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางทั่วถึง   
o ประชาสัมพันธกําหนดการตางๆ ที่เก่ียวของกับงานประกันคุณภาพ 

- กลไกการใหคําปรึกษา (14 ความคิดเห็น) 
o มีแหลงเรียนรู คนควา ใหความชวยเหลือดานประกันคุณภาพ 
o มีบุคลากรจากสวนกลางมาเปนผูใหคําปรึกษา ติดตาม ชวยเหลืออยาง

สมํ่าเสมอ 
o มีบุคลากรในหนวยงานที่เขาใจการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
o เปนพ่ีเลี้ยงที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทํารายงานประเมินตนเอง  
o มีหนวยงานที่เปนตัวอยางในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพที่ดีใหคําแนะนํา 

2) การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา (27 ความคิดเห็น) สรุปประเด็น
ขอเสนอแนะ ดังนี ้

- กําหนดทิศทางเปาหมายการดําเนินงานใหชัดเจน  
- ศึกษาเกณฑการประเมินคุณภาพใหถี่ถวนกอนวางแผนงบประมาณ 
- ใชกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาในการดําเนินงานใหมากที่สุด 
- ทําเร่ืองประกันคุณภาพใหอยูในกิจวัตรประจํา ไมไดทําแคชวงเวลา  หรือไมตองมา

ทําอีกที่หลัง 
- กําหนดขั้นตอนการทํางานที่เปนมาตรฐาน 
- วางแผนการปฏิบัติงานลวงหนาและใหเวลาแกบุคลากรอยางเหมาะ ไมกระชั้นชิด

เกินไป ฝกบริหารเวลา (ความสําคัญกอนหลัง) 
- จัดระบบใหมีการสงผลการปฏิบัติงานประจําทุกภาคการศึกษา  จัดทําแบบการ

รายงานผลการดําเนินงานใหสะดวกตอผูรายงานโดยระบุตัวบงชี้ตางๆ โดยละเอียด
เพียงกาเครื่องหมายหนาตัวบงชี้ที่สอดคลอง กําหนดเวลาสงเอกสารรายงานอยาง
ชัดเจน และติดตามงานดานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  

- กําหนดแผนตรวจติดตามการดําเนินงาน 2-3 คร้ังตอป  
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- กําหนดบุคลากรที่ดูแลเรื่องประกันคุณภาพโดยเฉพาะในการติดตามงานหรือ
รวบรวมเอกสาร  

- แบงความรับผิดชอบชัดเจน จัดภาระงานสําหรับผูดําเนินงานประกันคุณภาพใดมี
ชวงเวลามากขึ้น 

- ใชวิธีการกําหนดคาเปาหมายเปนผลสําเร็จของชิ้นงาน 
- ใชผลการดําเนินงานตัวบงชี้ ISO ประกันคุณภาพเปนเกณฑประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร  บุคลากร 
- จัดระเบียบของขอมูลอยางเปนระบบ เชน ใหอาจารยจัดทําแฟมในแตละภาค

การศึกษาเพ่ือเตรียมพรอมในการขอตรวจสอบ 
- กระบวนการจัดทําตลอดในขั้นตอนการดําเนินการตางๆ มีความชัดเจนอยูแลวแต

ปญหาที่พบคือ บุคคลผูปฏิบัติไมดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนอยางเครงครัด   
- นําเรื่องประกันคุณภาพมาเปนสวนหนึ่งของ competencies หรือการประเมินผล

หรือเปนนโยบายใหทุกคนตองรับรูเรื่องการประกันคุณภาพ 

3) การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน (23 ความคิดเห็น) สรุปประเด็นขอเสนอแนะเปน 2 
สวน ดังนี้ 
- เพ่ิมบุคลากรหรือลดภาระงาน (13 ความคิดเห็น) 

o หาบุคคลสายสนับสนุนมาชวย 
o มีหนวยงานยอยหรือเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา       
o จัดทีมงานที่ไมใชบุคลากรสายอาจารยเพ่ือเปนคนรับผิดชอบหลักในการทํางาน

โดยเฉพาะ และใหอาจารยเปนเพียงแคผูปฏิบัติและรวมรวมขอมูลตางๆ ใหกับ
คนที่รับผิดชอบดีกวาใหอาจารยมารวมรวมและนําเสนอดวย เพราะจะทําใหเสีย
โอกาสในการพัฒนาตัวเองดานอ่ืนๆโดยเฉพาะการเรียนการสอนเปนหลัก   

o ลดชั่วโมงสอน 
- สนับสนุนงบประมาณ (10 ความคิดเห็น) 

o สนับสนุนงบประมาณที่เก่ียวของกับกิจกรรมที่ทําใหตัวบงชี้บรรลุผล  เพ่ิม
งบประมาณใหงานตางๆ สามารถดําเนินไดตามตัวชี้วัด 

o สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานประกันคุณภาพ เชน คาตอบแทน
บุคลากรที่ทํางานลวงเวลาตลอดจนคาใชจาย คาอาหารกลางวันสําหรับผูเปน
กรรมการที่มาตรวจประเมิน 

o กําหนดผลตอบแทนในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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4) การทบทวนระบบประกันคุณภาพ (21 ความคิดเห็น) สรุปประเด็นขอเสนอแนะ ดังนี้ 
- การปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพคงเปนไปไดยากเพราะขึ้นกับ สกอ. และสมศ. 
- เร่ิมทบทวนประกันคุณภาพใน มธบ. จะเร่ิมจากอะไร เชน ISO สมศ. 5ส. และมีขอ

ควรปฏิบัติอยางไร      
- การประกันคุณภาพมีมากเกินไป ทําแลวทําอีกโดยขอมูลเดิมๆ ทั้ง ISO SAR สมศ 
- ปรับลดความซ้ําซอนของการประกันคุณภาพ เชน กิจกรรมที่เก่ียวของกับ SAR 

และ ISO เพ่ือลดภาระงานของบุคลากร 
- ยุบ ISO และ SAR รวมกัน หรือตรวจพรอมกัน  
- ตองการดําเนินงานเปนระบบแบบองครวม รายงานผล 1 คร้ังสามารถใชไดทั้ง

ระบบ ISO SAR แผนงาน งบประมาณ เพ่ือลดภาระการรายงานที่ซ้ําซอน 
สวนกลางนาจะเก็บรวบรวมขอมูลในการรายงานของแตละหนวยงานและสามารถ
ใหแตละหนวยงานแกไขปรับปรุงได 

- ทบทวนเกณฑและตัวชี้วัดที่เปนปญหาในการตีความ วิธีวัด   
- ลดตัวบงชี้ และปรับใหเหมาะสมกับหนวยงาน 
- กําหนดตัวบงชี้ใหเขากับธรรมชาติของการเรียนการสอนของภาควิชาและคณะวิชา  
- ลดขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน ใหเหลือในสิ่งที่จําเปน และทําใหเขาใจงายขึ้น 
- ลดเอกสารใหนอย ใหเหลือเอกสารที่เกิดประโยชน   
- ลดเอกสารอางอิง ควรดูผลการปฏิบัติงานที่ออกมา 
- อยากใหดูที่การทํางานมากกวาดูเอกสาร   
- ยืดหยุนรูปแบบไมดูที่ผลเปนหลัก และดูที่กระบวนการ 
- มหาวิทยาลัยควรแจงหัวขอที่ตองการประเมินตั้งแตตนปการศึกษาเพ่ือใหไดผลการ

ประเมินที่ดีและการดําเนินงานที่ดีอยางแทจริง 
- ควรแจงกอนลวงหนา 1 ภาคการศึกษาเพ่ือความเตรียมพรอมและเขาใจ 

5) ผูบริหารตองใหความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา (17 ความคิดเห็น) 
สรุปประเด็นขอเสนอแนะ ดังนี้ 
- ประพฤติเปนตัวอยางในการดําเนินงานประกันคุณภาพใหกับบุคลากร 
- ชี้แจงถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ ผลดี ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น (SWOT)  

ใหโอกาสบุคลากรทุกคนเขาอบรม สังเกตการณ หรือมีสวนรวมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ 

- สรางความเขาใจส่ือสารใหเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรในปจจุบันและ
อนาคต (ที่เปนประโยชนที่เปนรูปธรรม) 

- สรางความเขาใจใหบุคลากรรูสึกวางานประกันคุณภาพเปนงานที่ทําประจําอยูใน
ทุกวันเปนสวนหนึ่งของการทํางานในทุกๆวัน 
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- ชี้แจงใหบุคลากรทราบและชวยกันหาแนวทางแกไขผานการเสนอความคิดเห็นจาก
ที่ประชุมคณะ และมีการพัฒนาเปนรายบุคคล 

- สรางจิตสํานึกรวมในหนวยงานใหทุกคนมองเห็นตรงกันวามีความจําเปนตอง
ทํางานหนักขึ้น แตยินดีทําเพ่ือประกันคุณภาพ  

- ถายทอดขอมูลในการประชุมหนวยงาน และประชาสัมพันธเก่ียวกับกําหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับใหบุคลากรรับทราบ มอบหมายให
บุคลากรที่ไมมีสวนเก่ียวของเขาประชุมแทนในบางโอกาสเพ่ือสรางการรับรูขอมูล
ขาวสารและเสริมสรางจิตสํานึกในเรื่องนี้ 

- ชี้แจงถึงความจําเปนของงานประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุมอยางตอเน่ือง 
เพ่ือตอกย้ําถึงความจําเปนในการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาวใหแกบุคลากร
ไดทราบ 

- สรางโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงาน
มากขึ้น 

- ใหทุกคนมีสวนรวมและรับรูถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
- ใหบุคลากรตระหนักและรวมทํางานอยางมีเปาหมาย 
- กระจายงานประกันคุณภาพการศึกษาใหทั่วถึงทุกคนไมตกหนักอยูที่คนใดคนหนึ่ง   
- นําบุคลากรที่มีทัศนคติที่เปนบวกตอระบบประกันคุณภาพเปนผูชี้แนะสมาชิกใน

กลุม ใหเห็นถึงคุณประโยชนของระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
- ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนสรุปงานเพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงาน

จริงตอๆไป 

6) ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (10 ความคิดเห็น) สรุปประเด็น
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
- มีระบบสารสนเทศที่ดี ขอมูลครบถวน ถูกตอง  เปนปจจุบัน  
- สามารถเขาถึงขอมูลไดทันที เชน ผลการประเมินการสอนอาจารยผลการเรียนของ

นักศึกษา จํานวนนักศึกษา เปนตน 
- โปรแกรมตองมีความเสถียร ถูกตอง ใชงานงาย ไมซับซอน 
- จัดระบบขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- จัดสงขอมูลในภาพรวมตางๆ ที่จําเปนตองใชในงานดานประกันคุณภาพ โดยไม

ตองใหหนวยงานตองขอขอมูลเอง เชน ขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาที่ผานการอบรม 3 
ทักษะจากศูนยเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานที่จะจบการศึกษาในแตละป
การศึกษา 

- หนวยงานกลางที่รับผิดชอบขอมูลตองมีขอมูลสนับสนุนในระดับตางๆ ในระดับ
เริ่มตน ระดับพัฒนางาน ระดับปฏิบัติงาน 
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7) การสรางแรงจูงใจภายใน (7 ความคิดเห็น) สรุปประเด็นขอเสนอแนะเปน 2 สวน ดังนี้ 
- สรางแรงจูงใจในการใหทุกคนเห็นความสาํคัญในการประกันคุณภาพ (4 ความ

คิดเห็น) 
o ใหรางวัล มีการประกวด เชนเดียวกัน การประกวด 5ส 
o จัดกิจกรรมยกยอง ใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพแตละองคประกอบ 

(ไมไดดูเฉพาะจากคะแนนรวม) 
- ขอความเขาใจใหแกผูปฏิบตั ิ(3 ความคดิเห็น) 

o ความเขาใจ และเห็นใจใหกับผูปฏิบตัิงาน 
o ความเขาใจในธรรมชาตขิองการเรียนการสอนของคณะวิชา 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยมีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพ่ือศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษากับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และ 3) เพ่ือใหขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวบรวมขอมูลจากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวของ การ  
วิเคราะห SWOT Analysis ตอความสําเร็จในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การ
สอบถามความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากผูบริหารของคณะวิชาและหนวยงาน 236 คน และการ focus group สําหรับ
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา จากผูบริหารคณะวิชาที่รับผิดชอบ
การประกันคุณภาพ 13 คน และผูบริหารหนวยงานสนับสนุนที่มีผลประเมิน SAR ปการศึกษา 
2552 คะแนน ระดับดีมาก 2 คน ดี 2 คน และพอใช 2 คน รวม 6 คน   

สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 

ในที่นี้จะเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 3 ขอ ดังนี้ 

1. การศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

จากการศึกษาความเปนมา ระบบการประกันคุณภาพ และพัฒนาการของการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจากรายงานประจําปมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2544-2548 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549-
2553 รายงานประเมินตนเองมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2549-2552 รายงานผลการ
ประเมินตนเองมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยของคณะกรรมการประเมิน ปการศึกษา 2550-2552 
และแฟมโครงการกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวของ ตามที่ไดกลาวถึงใน
รายละเอียดของบทที่ 2 นั้น สรุปไดวามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่บูรณาการระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ สกอ. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําปของมหาวิทยาลัย และระบบบริหารคุณภาพสากล ISO ที่สอดคลองตอวิสัยทัศน และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งมีการดําเนินงานมาอยางตอเน่ือง โดยมีกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพจากการมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรในทุกระดับ ผาน “งานประจํา” และ “งาน
โครงการ” ของคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน ทุกส้ินปการศึกษา ทุกคณะวิชาและหนวยงานตอง
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จัดทํารายงานการประเมินตนเองขึ้น ประกอบดวย ตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติงานประจําป ตัวบงชี้ตาม
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ตัวบงชี้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และตัวบงชี้
ระบบคุณภาพ ISO โดยที่ตัวบงชี้ สมศ.จะครอบคลุมในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในทั้งระบบของ สกอ.และระบบบริหารคุณภาพสากล ISO  ในการ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพ มีผูรับผิดชอบหลักคือ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงเขารวมเปนกรรมการที่เก่ียวของกับงานประกันคุณภาพ 
ไดแก กรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการการจัดการความรู และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และไดรับการยอมรับในระดับชาติ 

สรุปไดวา กลไกการดําเนินงานที่นําไปสูปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีดังนี้ 

- การมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับและทุกหนวยงานทั้งที่เปนหนวยงานจัดการเรียน
การสอน และหนวยงานสนับสนุนในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

- การมีสวนรวมของผูบริหารในทุกระดับ เชน สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการกําหนดคา
เปาหมาย และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก กรรมการบริหารและกรรมการวิชาการได
พิจารณาการกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมาย การดําเนินงานตามตัวบงชี้ ตลอดจนการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของผูประเมินคุณภาพ ผูบริหารรวมเปนผูประเมินคุณภาพ หรือคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานดําเนินงานที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพ เปนตน 

- การมีคณะกรรมการบริหารระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ประกอบดวย
ผูบริหารที่เก่ียวของ ผูแทนจากคณะวิชา ผูแทนจากหนวยงาน และนักศึกษา 

- การบูรณาการระบบการประกันคุณภาพตางๆ ทั้งระบบบริหารคุณภาพสากล ISO ระบบ
การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และระบบ
ของแผนกลยุทธ 5 ปสูการปฏิบัติงาน 

- การมีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูรับผิดชอบงานดานมาตรฐานสากล ISO 
9001: 2008 การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และการประเมินภายนอกของ สมศ.  

- การสรางความเขาใจการประกันคุณภาพโดยใชการจัดการความรูมาเปนเคร่ืองมือผาน
กิจกรรมตางๆ เชน  การสัมมนา QA Series การอบรมผูตรวจติดตามคุณภาพ ISO การอบรมผู
ประเมินคุณภาพ สกอ.  QA News    Website    Benchmarking เปนตน 

- การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล และการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ไดแก ระบบ SAP  ระบบ FIS  รายงานการประเมินตนเองดวย excel 

- การนําผลการตรวจประเมินคุณภาพมาปรับปรุง โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยไดมี
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ สวนในระดับหนวยงานไดมีการติดตามการนําจากการตรวจ
ประเมินมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติดวย   
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- การสรางแรงจูงใจในการประกันคุณภาพ ไดแก รางวัล DPU Best Practice  รางวัล 
DPU QA Award  และรางวัลผูตรวจติดตามคุณภาพ 

แผนภาพที่ 5.1  กลไกการดําเนินงานที่นําไปสูปจจัยแหงความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



79 
 

เม่ือวิเคราะห SWOT Analysis ปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จากการศึกษาเอกสาร และความคิดเห็นจากแบบสอบถามคําถาม
ปลายเปด มีดังนี้ 

Strenght : จุดแข็ง 
1. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับคุณภาพ 
2. ผูบริหารท่ีกํากับการประกันคุณภาพโดยตรง

มีความรูความเขาใจในการระบบการประกัน
คุณภาพ และมีความมุงในการดําเนินงาน 
สามารถจัดระบบและกลไกที่ สามารถ
เชื่อมโยงกับการบริหารงานและงานประจําได 

3. บุคลากรสวนใหญในมหาวิทยาลัยมีทัศนคติ
ที่ดีตอการพัฒนามหาวิทยาลัยซ่ึงสงผลตอ
การใหความสําคัญในการปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จของสวนรวม  

4. ห น ว ย ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีทัศนคติที่ดีตอ
การ ดํ า เนิ น งานประ กันคุณภาพ  และ
ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

5. มีกลไกตางๆ ในการสรางความรูความเขาใจ
ในงานประกันคุณภาพการศึกษา การเสวนา
แลกเปลี่ยนเ รียนรู  การอบรม  เอกสาร
เผยแพร  การใหคําปรึกษา  การพัฒนา
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในการจัดทํา SAR 

6. การมีระบบบรหิารคุณภาพสากล ISO ในทุกงาน  
7. การนําผลสัมฤทธิข์องงานประกันคุณภาพ

การศึกษามาเชื่อมโยงกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน   

8. มีการเขียนรายงานประเมินตนเองในระดบั
สถาบันทีช่ัดเจน 

Opportunity : โอกาส 
1. การเปนมหาวทิยาลัยเอกชนที่ตองเนนเรือ่ง

ของคุณภาพ 
2. เจาของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับ

คุณภาพ 
3. มีโครงสรางการบริหารที่คลองตัวทําให

สามารถ  ถายทอดนโยบายการประกัน
คุณภาพสูการปฏิบัติได 
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Weakness : จุดออน 
1. การมีสวนรวม และการมีความรูความเขาใจ

การประกันคุณภาพของบุคลากรยังอยูใน
วงจํากัดเฉพาะกลุมผูบริหารและเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ ยังไมครอบคลุม
กลุมอาจารยและเจาหนาที่อยางทั่วถึง   

2. วิสัยทัศนและความรู/ประสบการณดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับบริหารยัง
มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะเม่ือการ
เปลี่ยนผานผูบริหารในแตละระดับ 

3. การมีระบบคุณภาพจํานวนมากซึ่งยังบูรณาการ
ไมสมบูรณ ยังมีการปฏิบัติแยกสวนไมสามารถ
รองรับระบบคุณภาพในทุกระบบได เชน   
- ตัวบงชี้  คาเปาหมาย และวิธีการวัดใน

แตละระบบคุณภาพตางๆ ยังไมเก้ือกูล
กันทั้งหมด    

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานบางสวนเพิ่มภาระ  
- แบบฟอรมมีจํานวนมาก  

4. แตละหนวยงานใชกระบวนการประกัน
คุณภาพดวยวงจร PDCA ในการปฏิบัติงาน
เขมแข็งไมเทากัน 

5. ยังมีความเขาใจผิดวางานประกันคุณภาพคือ
งานทําเอกสาร โดยยังไมไดนําไปปฏิบัติใน
งานประจําวันอยางเปนธรรมชาติ 

6. ระบบขอมูลสารสนเทศยังไมสามารถรองรับ
การนําขอมูลมาใชงานประกันคุณภาพ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ   

7. แรงจูงใจของบุคลากรในเชิง Intrinsic และ 
Extrinsic ยังไมมาก 

 

Threat : ภัยคุกคาม 
1. การปรับเปลี่ยนตัวบงชี้และเกณฑประเมิน

คุณภาพของหนวยงานคุณภาพ เชน สกอ. 
สมศ. อยางกระทันหัน  

2. ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพของ
หนวยงานคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. ไม
สะทอนการปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

3. ความ เหนื่ อยล าของบุ คลากร ในการ
ปฏิบัติงานหลายภาระหนาที่ รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติในหลายเร่ืองใน
ชวง เวลาใกล กัน  ไดแก  การประเมิน
สมรรถนะ การปรับเปลี่ยนตัวบงชี้ของ 
สกอ. สมศ. การปรับหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ เปนตน 

4. ขอจํากัดของงบประมาณและทรัพยากรการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพในการบรรลุผล
สัมฤทธิ์ของตัวบงชี้ 

5. ยังไมมีการวิเคราะหความคุมคาของการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในเชิง
ตนทุน 
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2. การศึกษาความสัมพันธของปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษากับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  

มีสมมติฐาน 2 ขอ คือ 
- ภูมิหลังผูใหขอมูลตางกันมีความสัมพันธตอปจจัยแหงความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
- ปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งไดแก ทัศนคติตอ

การประกันคุณภาพการศึกษา   วัฒนธรรมคุณภาพ  ความพรอมดานทรัพยากร  
และภาวะผูนําของผูบริหาร  มีความสัมพันธตอความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

1) ประเภทหนวยงานกับปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ประเภทของหนวยงานมีความสัมพันธกับปจจัยความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพียง  2 จาก 4 ปจจัย คือ ดานทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา และดานความ
พรอมดานทรัพยากร  และหากพิจารณารายขอพบวา ดานทัศนคติตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีถึง 8 ใน 10 ขอที่แตกตางกัน คือ การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหเกิดระบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานเกิดการพัฒนางานดานวิชาการ/
วิชาชีพ การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง การทําประกัน
คุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานมีความสามารถในการแขงขันกับที่อ่ืน  การประกันคุณภาพ
การศึกษาจะทําใหผูปกครองเกิดความเชื่อม่ันในการสงบุตรหลานเขามาเรียน การประกันคุณภาพ
การศึกษาจะทําใหนักศึกษาม่ันใจวาไดรับการจัดการศึกษาอยางมีมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
จะทําใหบุคลากรเกิดความเครียด ดานความพรอมดานทรัพยากร มี 2 ใน 6 ขอ ที่แตกตางกัน คือ  
ความเพียงพอดานงบประมาณ และความเพียงพอดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร  ในระดับรายดานไมมีความแตกตางแตในรายขอมีเพียง 1 ขอที่แตกตางกัน คือ 
บารมีและความมุงม่ัน  

อภิปรายไดวา เน่ืองจากคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุนตางมีพันธกิจในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพที่แตกตางกัน  โดยคณะวิชาจะตองดําเนินการครบตามพันธกิจ 4 ประการของ
สถาบันอุดมศึกษา ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ในขณะที่หนวยงานสนับสนุนมีบทบาทของการสนับสนุนการดําเนินงาน จึงมี
ความแตกตางกันในดานของทัศนคติการดําเนินงานประกันคุณภาพซึ่งมีขอบขายการดําเนินงานที่
แตกตางกัน โดยที่คณะวิชาจะไดรับผลกระทบสูงกวาโดยเฉพาะการดําเนินงานในดานการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการซึ่งครอบคลุมอยูในตัวบงชี้ตางๆ ของการดําเนินงาน
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ประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งในดานของทรัพยากรตางๆ ที่ไดรับการจัดสรรน้ันจะเนนใหกับ
คณะวิชามากกวาหนวยงานสนับสนุน จึงเกิดเปนความแตกตางกันขึ้น  

  2) ขนาดของหนวยงานกับปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา   
ขนาดหนวยงานของผูใหขอมูล (คณะวิชาขนาดเล็ก คณะวิชาขนาดใหญ หนวยงาน

สนับสนุนขนาดเล็ก และหนวยงานสนับสนนุขนาดใหญ)  มีความสัมพันธกับปจจัยคุณภาพเพียง 1 
ปจจัย คือ ดานทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา    และหากพิจารณารายขอพบวา ดาน
ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา มีถึง 6 ใน 10 ขอที่แตกตางกัน คือ การประกันคุณภาพ
การศึกษาจะทําใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
หนวยงานเกิดการพัฒนางานดานวิชาการ/วิชาชีพ การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําให
หนวยงานมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานมี
ความสามารถในการแขงขันกับที่อ่ืน การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหผูปกครองเกิดความเชื่อม่ัน
ในการสงบุตรหลานเขามาเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหนักศึกษาม่ันใจวาไดรับการ
จัดการศึกษาอยางมีมาตรฐาน ดานวัฒนธรรมคุณภาพ ในระดับรายดานไมมีความแตกตางแตใน
รายขอมีเพียง 1 ขอที่แตกตางกัน คือ การสรางคุณภาพโดยไมเพ่ิมคาใชจาย  ดานความพรอม
ดานทรัพยากร   ในระดับรายดานไมมีความแตกตางแตในรายขอมีเพียง 1 ขอที่แตกตางกัน มี 4 
ใน 6 ขอ ที่แตกตางกัน คือ  ความเหมาะสมของโครงสรางองคกร ความพรอมดานบุคลากรในดาน
การไดรับการพัฒนาความสามารถ ความเพียงพอดานงบประมาณ และความเพียงพอดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สวนดานภาวะผูนําของผูบริหาร  ไมมีความแตกตางแตในรายขอ  และ
พบวาจากทั้ง 11 ขอ คูที่มีความเห็นที่แตกตางกันเปนคูของคณะวิชาขนาดใหญกับหนวยงาน
สนับสนุนขนาดใหญ โดยมีความแตกตางของขนาดของหนวยงานคูอ่ืนเพ่ิมเติมใน 4 ขอ และมี
ขอสังเกตในขอการสรางคุณภาพโดยไมเพ่ิมคาใชจาย และความพรอมดานบุคลากรในดานการ
ไดรับการพัฒนาความสามารถที่มีความเห็นที่แตกตางกันเกือบทุกคู 

อภิปรายไดวา  ขนาดของหนวยงานไมมีสัมพันธกับปจจัยแหงความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ยกเวนในเรื่องของทัศนคติ  ซึ่งคณะวิชาและหนวยงานขนาดเล็กมีจํานวน
บุคลากร และงบประมาณจํากัด การดําเนินการใดๆ จะปฏิบัติดวยบุคลากรไมก่ีคน แตมีการ
ติดตอส่ือสารใกลชิด ในขณะที่คณะวิชาและหนวยงานขนาดใหญมีบุคลากรจํานวนมาก มีความจํา
กัดของการส่ือสาร และความรวมมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลตอทัศนคติการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ อยางไรก็ตามมีขอสังเกตจากงานวิจัยของ Bonds (2010) วาหนวยงานขนาดเล็กซึ่งมี
ขอจํากัดของบุคลากรกับภาระงานตางตองพัฒนารูปแบบงานประกันคุณภาพของตนใหสามารถ
ดําเนินงานได โดยการพัฒนารูปแบบนั้นเกิดมาจากนโยบายของกลุมผูบริหาร 
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3) ประสบการณในตําแหนงผูบริหารกับปจจัยแหงความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา   

ประสบการณในตําแหนงบริหารของผูใหขอมูลไมมีความสัมพันธกับปจจัยแหงความสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกดาน   

อภิปรายไดวา  งานประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มมาตั้งแตปการศึกษา 2544 รวมทั้ง 
ตั้งแตปการศึกษา 2550 ที่ สกอ.กําหนดใหมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
ขึ้น มีการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา และคณะวิชา จึงทําใหผูบริหารของมหาวิทยาลัยไม
วาจะเปนผูบริหารที่มีตําแหนงบริหารนอยกวา หรือมากกวา 3 ป จะมีสวนเกี่ยวของกับงาน
ประกันคุณภาพ  

การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษากับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

จากการวิเคราะหปจจัยปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา 
ทั้ง 4 ปจจัย ไดแก ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา   วัฒนธรรมคุณภาพ  ความพรอม
ดานทรัพยากร  และภาวะผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งไดแกคะแนน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2552 
ระดับคณะวิชา และหนวยงานในระดับต่ํา โดยเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปนอย ดังน้ี ดาน
ทัศนคติตอการประกันคุณภาพมีความสัมพันธ 0.27 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ดานความพรอมดาน
ทรัพยากรมีความสัมพันธ 0.20 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ดานวัฒนธรรมคุณภาพมีความสัมพันธ 
0.19 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และดานภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธ 0.14 ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 

อภิปรายไดวา  แมวาคาความสัมพันธจะอยู ในระดับต่ําแตปจจัยตามทัศนคติ มี
ความสัมพันธสูงที่สุดสอดคลองกับผลวิจัยของ กฤติยา สีออน ที่เสนอวาทัศนคติมีผลตอการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และจะสะทอนออกมาถึงการกระทํา 

สําหรับคาความสัมพันธของแตละปจจัยที่อยูในระดับต่ําอาจจะเกิดจาก ณ ชวงเวลาของ
การรวบรวมขอมูงจากแบบสอบถามเปนชวงเวลาของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (เดือน
เมษายน-พฤษภาคม) ซึ่งอาจจะเกิดจากความเครียดในการจัดทํารายงานการประเมินสงผลตอ
ความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม   
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3. การใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดังตอไปน้ี 

1) การใหความสําคัญของผูบริหาร  มีแนวทางดังตอไปน้ี 
- การสรางความเชื่อม่ันในผูนํา เปนตัวอยางใหแกบุคลากรในการใหความสําคัญ

และการดําเนินงานประกันคุณภาพในดานวิสัยทัศนดานคุณภาพ การนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ 
ความรูความเขาใจ การสรางระบบและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

- สื่อสารถึงความสําคัญและประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
o ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น   
o ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรในปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะประโยชนที่

เปนรูปธรรม 
- สรางทัศนคติทางบวกในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

o สรางความเขาใจวางานประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานที่ทําอยูในกิจวัตร
ประจําวัน เปนสวนหนึ่งของการทํางานประจําวัน ไมไดทําบางชวงเวลา 

o จูงใจใหบุคลากรรวมปฏิบัติงานอยางมีเปาหมาย 
o นําบุคลากรที่มีทัศนคติที่เปนบวกตอระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนผู

ชี้แนะสมาชิกใหเห็นถึงคุณประโยชนของระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
- สรางกลไกใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

o ใหบุคลากรรับรูถึงนโยบายงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และหนวยงาน 

o สรางความเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของบุคลากรตองานประกันคุณภาพ
การศึกษา  

o ใหบุคลากรรับรูถึงความกาวหนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และชวยกันหาแนวทางแกไขปญหาหรือปองกันปญหา  

o สรางโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น 

o ใหโอกาสบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
เชน เขาอบรม รวมประชุม สังเกตการประเมิน เปนตน มอบหมายใหบุคลากร
ที่ไมใชผูรับผิดชอบหลักมีสวนรวมบางเวลา เชน การเขารวมประชุมเพ่ือสราง
การรับรูขอมูลขาวสารและเสริมสรางจิตสํานึกการประกันคุณภาพ  การรับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ เปนตน 

o ชี้แจงในที่ประชุมหนวยงานอยางตอเน่ืองเพ่ือยํ้าถึงความจําเปนในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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o กระจายงานประกันคุณภาพการศึกษาใหทั่วถึงทุกคนตามสัดสวนที่เก่ียวของ  
ไมเปนภาระหนักแกบุคคลหรือกลุมใดกลุมหน่ึง   

2) การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา มีแนวทางดังตอไปน้ี 
- กําหนดและสื่อสารนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายงานประกันคุณภาพการศึกษา

อยางชัดเจนตั้งแตตนปการศึกษา 
- ตระหนักเร่ืองแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

ที่เก่ียวของซ่ึงสัมพันธกันเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ. ISO และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

- ศึกษาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบการวางแผน
งบประมาณประจําป 

- กําหนดผูรับผิดชอบหลักหรือคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากร
ทําหนาที่บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยอาจมอบหมายผูที่มีความรูดานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางดีเปนแมงานในระยะเริ่มตนเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนไดอยางรวดเร็ว  และใช
ระบบการจัดการความรูเพ่ือขยายความรูการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาไปยังบุคลากรอ่ืน
ในหนวยงานหากเกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลากร 

- ใชกระบวนการประกันคุณภาพดวยวงจร PDCA ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
กําหนดแผนงาน ดําเนินการ ติดตามตรวจสอบ และพัฒนาตามวงจร รวมทั้งแกไขจุดที่ควรพัฒนา
ใหดียิ่งขึ้น ตลอดจนสรางจุดแข็งในการวางแผนอนาคตอยางเปนระบบ และตอเน่ือง  

- จัดระบบและกลไกในการติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
o มีแผนติดตามงานอยางนอย 2 คร้ังตอป ครอบคลุมไปถึงระดับหนวยงานยอย 
o กําหนดผูรับผิดชอบหลัก หรือคณะกรรมการในการติดตามงาน   
o สนับสนุนเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกในการติดตามการดําเนินงาน เชน 

แบบฟอรมรายงานขอมูล ระบบการจัดเก็บขอมูล เปนตน 
- สรางระบบและกลไกการนํางานประกันคุณภาพการศึกษาเขาไปเปนสวนหนึ่ง

ของงานประจําวัน 
o กําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานประจําวัน   
o กํากับใหมีการดําเนินงานตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติตามที่กําหนด  
o จัดเก็บเอกสารหลักฐานในเวลาที่ปฏิบัติงาน ไมทาํเอกสารยอนหลัง 
o กําหนดหลักเกณฑและเปาหมายในการวัดผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงาน

ประกันคุณภาพ  
o อาจใชผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ ISO สกอ. สมศ. เปนเกณฑประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูบริหาร และบุคลากร 
o อาจนํางานประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหน่ึงของสมรรถนะบุคลากร 

(Competency) เชน การพัฒนารายบุคคล การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
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o สนับสนุนกลไกที่เอ้ือตอการบรรลุความสําเร็จตามพันธกิจของหนวยงาน เชน 
การศึกษาตอ การพัฒนางานวิจัย เปนตน 

- กําหนดใหหนวยงานทุกระดับมีสวนรวมดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
เชน การกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เปนตน   

- จัดกลไกประสานงานขามหนวยงานโดยเฉพาะกับหนวยงานกลางดานประกัน
คุณภาพการศึกษา เชน กําหนดผูแทนในการประสานงานอยางชัดเจนเพื่อเปนผูเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานจากระดับสถาบันมาสูระดับหนวยงาน เปนตน 

3) การพัฒนาความรูความเขาใจงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

o จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เชน การปฐมนิเทศสําหรับบุคลากรใหม            
การประชุม การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติ 
รวมทั้งการอบรมบุคลากรในหลักสูตรผูประเมินคุณภาพแมวาจะไมไดทํา
หนาที่ผูประเมินคุณภาพ เปนตน 

o ขยายการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับอยาง
ทั่วถึง   

o ดําเนินการอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ  
o จัดในชวงเวลาที่เหมาะสม เชน ภาคการศึกษาแรก 
o ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนา   
o สื่อสารประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมอยางทั่วถึง 
o กําหนดเน้ือหาสาระท่ีบุคลากรทุกคนตองรูทั่วถึงกัน และเน้ือหาสําหรับกลุม

เฉพาะ 
- กําหนดเน้ือหาสาระในการพัฒนาความรูความเขาใจงานประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ครอบคลุมสาระตอไปน้ี 
o ความสําคัญและประโยชนของงานประกันคุณภาพการศึกษา    
o ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
o การดําเนินงานหรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา   
o ความหมายและวิธีวัดของตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน

คุณภาพตางๆ ไดแก สกอ. สมศ. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ความหมายตามบริบทของหนวยงาน และวิธีการบรรลุความสําเร็จของตัวบงชี้
นั้นๆ 

o การจัดระบบงานเอกสาร   
o การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง   
o ตัวอยางหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง

ภายในและนอกสถาบัน 
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- จัดทําเอกสารความรู/เอกสารประชาสัมพันธ หรือคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ครอบคลุมสาระตอไปน้ี 

o การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  
o ตัวอยางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
o ตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดี เชน การเขียนแผน การเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง เปนตน  
o ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงานตามองคประกอบตางๆ   
o คําถามที่ถามบอย จุดที่ควรระวังในแตละตัวบงชี้ ประเด็นการตีความที่

คลุมเครือ  
o การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติหรือขอมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  
o กําหนดการที่เก่ียวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

- จัดกลไกการใหคําปรึกษาแนะนํางานประกันคุณภาพการศึกษา  
o มีผูใหคําปรึกษาหรือเปนพ่ีเลี้ยงงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบัน 

และระดับหนวยงาน 
o มีผูใหคําปรึกษาหรือเปนพ่ีเลี้ยงจากหนวยงานที่เปนตัวอยางที่ดีในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในประเด็นตางๆ  
o จัดกิจกรรมสรางความม่ันใจใหกับหนวยงานกอนการตรวจประเมิน เชน ตรวจ

อานรายงานการประเมินตนเอง หรือซักซอมการตรวจประเมิน เปนตน 

4) การบูรณาระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
- ทบทวนการบูรณาการระหวางระบบการประกันคุณภาพของ สกอ. สมศ. ISO 

และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
o วิเคราะหตัวบงชี้  คาเปาหมาย และวิธีการวัดในแตละระบบคุณภาพตางๆ ให

เก้ือกูลกัน รวมทั้งการเช่ือมโยงกับการบริหารงาน 
o ทบทวนตัวบงชี้และเกณฑที่มีความหมายและวิธีวัดที่ไมชัดเจน  และไม

สะทอนถึงคุณภาพ 
o ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพที่ซ้ําซอน  
o ออกแบบรายงานผลการดําเนินงานที่รองรับการตอบผลการดําเนินงานของ

ระบบคุณภาพตางๆ 
o กําหนดแบบฟอรมที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพตางๆ โดย

เปนแบบฟอรมที่มีจํานวนไมมากแตสามารถรองรับการตอบขอมูลใหกับระบบ
คุณภาพตางๆ ได  

o สื่อสารและถายทอดเก่ียวกับหลักการและวิธีการของระบบคุณภาพตางๆ ไป
ยังบุคลากรในทุกระดับใหทั่วถึง 
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- สื่อสารทําความเขาใจกับผูประเมินคุณภาพการศึกษาใหพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานเปนสําคัญนอกเหนือจากการมุงเนนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   

5) มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เอ้ืออํานวยระบบคุณภาพตางๆ 
- มีระบบสารสนเทศที่มีความเสถียร  ใชงานงาย ไมซับซอน เขาถึงขอมูลได  
- มีขอมูลครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
- จัดระบบในการติดตามการจัดเก็บขอมูล 
- มีการสงมอบขอมูลกลาง หรืออํานวยใหผูใชขอมูลเขาถึงขอมูลกลาง   

6) การสรางแรงจูงใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา   
- จัดกิจกรรมยกยองใหความสําคัญแกหนวยงานพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์จากการ

ปฏิบัติงานในดานตางๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานที่เปนตัวอยางที่ดี  
- สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานเพ่ือบรรุลผลสําเร็จตามตัวชี้วัด   
- กําหนดผลตอบแทนบุคลากรเชื่อมโยงกับผลงานประกันคุณภาพการศึกษา   
- จัดสรรภาระงานของบุคลากรในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให

เหมาะสม   

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะตอการวิจัยครั้งน้ี 
- ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  
- ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอเสนอแนะตอการวิจัยครั้งตอไป 
- ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสูความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษากับ

มหาวิทยาลัยเอกชนแหงอ่ืน 
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ภาคผนวก 

ก. แบบสอบถามความคิดเห็นปจจัยแหงความสําเรจ็ของการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

ข. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2544-2553  

ค. นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)  ของระบบบริหารคุณภาพสากล ISO 9001: 2008 
ปการศึกษา 2553 
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ก. แบบสอบถามความคิดเห็นปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

คําช้ีแจง 

1. การทําวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  การประกันคุณภาพการศึกษาในที่นี้หมายถึง การ
บริหารคุณภาพสากล ISO   การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. (SAR) และการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. 

2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ตอน ไดแก 
ตอนที่ 1   ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม   
ตอนที่ 2   ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตอนที่ 3   วัฒนธรรมของหนวยงาน 
ตอนที่ 4   ความพรอมดานทรัพยากรในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตอนที่ 5   ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ตอนที่ 6   ความสําเร็จ และปญหา/อุปสรรคในการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. เพ่ือเปนประโยชนตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา หนวยงาน และ
มหาวิทยาลัย ขอความกรุณาสงแบบสอบถามกลับคืนมายังธุรการคณะวิชา/หนวยงานของ
ทาน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 พรอมรับสมุดที่ระลึก  

ขอขอบพระคุณยิ่ง 
อ.สุรวี ศุนาลยั 

ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

คณะวิชา หนวยงานสนับสนุน 

 คณบดี/ ผูอํานวยการคณะ/ สถาบัน 
 ผูอํานวยการหลักสูตร  
 รองคณบดี/ รองผูอํานวยการคณะ/ สถาบัน  
 รองผูอํานวยการหลักสูตร  
 ผูชวยคณบดี  
 ผูชวยรองคณบดี  
 ผูชวยผูอํานวยการหลักสูตร 
 เลขานุการคณะ/ สถาบัน  
 หัวหนาภาค/ หมวดวิชา/ กลุมสาขา/ หลักสูตร 
 หัวหนาศูนย/ สํานักงาน/ หองปฏิบัติการ 
 ผูชวยหัวหนาภาค/ เลขานุการภาค 

 ผูอํานวยการ/ผูจัดการ  
 รองผูอํานวยการ  
 ผูชวยผูอํานวยการ  
 หัวหนาแผนก/ หนวยงาน/ ศูนย/ สํานักงาน 
 เลขานุการฝาย/ ศูนย 

 

  ประสบการณในตําแหนงบริหารขางตน .............. ป ............ เดือน (โปรดตอบ) 

DPU



 

94 
 

ตอนที่ 2  ทัศนคตติอการประกันคุณภาพการศึกษา 
คําชี้แจง    กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเชื่อของทานมากท่ีสุด                     

เพียงเครื่องหมายเดียว 
 
1. การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

เปนไปได :           :            :            :           :            :           :            : เปนไปไมได 
                 3              2              1            0          -1             -2            -3 

2. การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหเกิดระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน 
เปนไปได :           :            :            :           :            :           :            : เปนไปไมได 
                 3              2              1            0          -1             -2            -3 

 3. การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานเกิดการพัฒนางานดานวิชาการ/วิชาชพี 
เปนไปได :           :            :            :           :            :           :            : เปนไปไมได 
                 3              2              1            0          -1             -2            -3 

 4. การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหผูบริหารมีทิศทางการบริหารที่ชัดเจนขึ้น 
เปนไปได :           :            :            :           :            :           :            : เปนไปไมได 
                 3              2              1            0          -1             -2            -3 

 5. การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
เปนไปได :           :            :            :           :            :           :            : เปนไปไมได 
                 3              2              1            0          -1             -2            -3 

 6. การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหหนวยงานมีความสามารถในการแขงขันกับที่อ่ืน 
เปนไปได :           :            :            :           :            :           :            : เปนไปไมได 
                 3              2              1            0          -1             -2            -3 

 7. การทาํประกันคุณภาพการศกึษาจะทําใหผูปกครองเกิดความเชื่อม่ันในการสงบุตรหลานเขามาเรียน 
เปนไปได :           :            :            :           :            :           :            : เปนไปไมได 
                 3              2              1            0          -1             -2            -3 

8. การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหนักศึกษาม่ันใจวาไดรับการจัดการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
เปนไปได :           :            :            :           :            :           :            : เปนไปไมได 
                 3              2              1            0          -1             -2            -3 

 9. การทําประกันคุณภาพจะทําใหบุคลากรเกิดความเครียด 
เปนไปได :           :            :            :           :            :           :            : เปนไปไมได 
                 3              2              1            0          -1             -2            -3 

 10.  การทําประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหบุคลากรทาํงานหนักมากข้ึน 
เปนไปได :           :            :            :           :            :           :            : เปนไปไมได 
                 3              2              1            0          -1             -2            -3 
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สําหรับทานแลว……… 
11. การสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนสิ่งที่… 
 ดี :  :  :  :  :  :  :  : ไมดี 
  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมใชท้ัง

สองอยาง 
 นอย  ปานกลาง  มาก  

12. การเกิดระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน เปนสิ่งที่… 
 ดี :  :  :  :  :  :  :  : ไมดี 
  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมใชท้ัง

สองอยาง 
 นอย  ปานกลาง  มาก  

13. การเกิดการพัฒนางานดานวิชาการ/วิชาชีพ เปนสิ่งที…่ 
 ดี :  :  :  :  :  :  :  : ไมดี 
  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมใชท้ัง

สองอยาง 
 นอย  ปานกลาง  มาก  

14. การที่ผูบริหารมีทิศทางการบริหารที่ชัดเจน  เปนสิ่งที่… 
 ดี :  :  :  :  :  :  :  : ไมดี 
  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมใชท้ัง

สองอยาง 
 นอย  ปานกลาง  มาก  

15. การที่หนวยงานพัฒนาอยางตอเน่ือง เปนสิ่งที่… 
 ดี :  :  :  :  :  :  :  : ไมดี 
  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมใชท้ัง

สองอยาง 
 นอย  ปานกลาง  มาก  

16. การที่หนวยงานมีความสามารถในการแขงขันกับที่อ่ืนได เปนสิ่งที่… 
 ดี :  :  :  :  :  :  :  : ไมดี 
  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมใชท้ัง

สองอยาง 
 นอย  ปานกลาง  มาก  

17. ผูปกครองเกิดความเชื่อม่ันในการสงบุตรหลานเขามาเรียน เปนสิ่งที…่ 
 ดี :  :  :  :  :  :  :  : ไมดี 
  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมใชท้ัง

สองอยาง 
 นอย  ปานกลาง  มาก  

18. นักศึกษาม่ันใจวาไดรับการจัดการศึกษาอยางมีมาตรฐาน เปนสิ่งที่… 
 ดี :  :  :  :  :  :  :  : ไมดี 
  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมใชท้ัง

สองอยาง 
 นอย  ปานกลาง  มาก  
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สําหรับทานแลว……… 

19. การที่บุคลากรเกิดความเครียด เปนสิ่งที่… 
 ดี :  :  :  :  :  :  :  : ไมดี 
  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมใชท้ัง

สองอยาง 
 นอย  ปานกลาง  มาก  

20. การที่บุคลากรทํางานหนักมากขึ้น เปนสิ่งที่… 
 ดี :  :  :  :  :  :  :  : ไมดี 
  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมใชท้ัง

สองอยาง 
 นอย  ปานกลาง  มาก  

 
ตอนที่สาม  วัฒนธรรมของหนวยงาน 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกบัการปฏิบตัิของคณะวิชาหรือหนวยงานของ

ทานมากที่สุด 
1 = ตรงกับการปฏิบัติของคณะวิชาหรือหนวยงานของทานนอยท่ีสุดหรือ 
      ไมมีการปฏบัิติเชนนี้เลย 
2 = ตรงกับการปฏิบัติของคณะวิชาหรือหนวยงานของทานคอนขางนอย 
3 = ตรงกับการปฏิบัติของคณะวิชาหรือหนวยงานของทานปานกลาง 
4 = ตรงกับการปฏิบัติของคณะวิชาหรือหนวยงานของทานคอนขางมาก 
5 = ตรงกับการปฏิบัติของคณะวิชาหรือหนวยงานของทานมากท่ีสุด 

การปฏิบัติของคณะวิชาหรือหนวยงาน  
ระดับความเห็น 

1 2 3 4 5 

วิสัยทัศนและเปาหมาย      
21.  วิสัยทัศนและเปาหมายของหนวยงานคํานึงถึงเรื่องของคุณภาพ        
22.  นําวิสัยทศันและเปาหมายมาเปนสวนในการดําเนินงานประกันคุณภาพ        
23.  บุคลากรเขาใจเปาหมายของการประกันคุณภาพ และปฏบิัตติามนั้น      
อิทธิพลภายนอกตอการดําเนินงาน      
24.  ดําเนินงานประกันคุณภาพเพราะขอกําหนดจากสกอ. และ สมศ.      
25.  ดําเนินงานประกันคณุภาพเพราะขอกําหนดจากนโยบายของมหาวทิยาลัย      
26.  ดําเนินงานประกันคุณภาพเพราะอิทธิพลจากองคการวิชาชีพ       
27.  ดําเนินงานประกันคุณภาพเพราะตองการการยอมรับจากสังคม      
28.  ดําเนินงานประกันคุณภาพเพราะตองการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา        
29.  ดําเนินงานประกันคุณภาพเพราะตองการพัฒนางานวิชาการ/วชิาชีพ      
ความยึดม่ันตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะยาว 
30.  ในระยะยาว เปาหมายในการดําเนินงานประกันคุณภาพยังมีความม่ันคง 
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การปฏิบัติของคณะวิชาหรือหนวยงาน  
ระดับความเห็น 

1 2 3 4 5 

31.  การตัดสินใจในงานประกันคุณภาพ ตองมองไกลไปถึงปการศึกษาตอๆ ไป      
การสนทนาสะทอนความคิด      

32. จัดใหมีการพูดคุยแสดงทัศนะความคิดเห็นเกีย่วกบัการดําเนนิงานประกันคุณภาพ      
33. บุคลากรสวนใหญไดพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ      
การพัฒนาอยางตอเน่ืองจากผลการดําเนินการ      
34. นําผลจากการดําเนินงานประกันคุณภาพมาปรับปรุงการจัดเรียนการสอน 

หรือการสนับสนุนงานดานการเรียนการสอน 
     

35. นําผลจากการดําเนินงานประกันคุณภาพมาปรับปรุงการพัฒนางานวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

     

36. นําผลจากการดําเนินงานประกันคุณภาพมาปรับปรุงการบริหารงานโดยรวม      
37. บุคลากรสวนใหญรูสึกวายังสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีขึน้ไดอีก      
38. บุคลากรคนหาแนวคิดใหมๆ ในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง      
39. บุคลากรไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาและกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ      
การทํางานเปนทีม      
40.  บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วัตถปุระสงค และตัดสินใจ

ดําเนินงานประกันคุณภาพรวมกัน 
     

41.  ติดตอส่ือสารดานการดําเนินงานประกันคุณภาพอยางเปดเผย      
42.  สงเสริมใหบุคลากรไดรับความรูดานการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง       
43.  สนับสนุนใหบุคลากรดําเนินงานประกันคุณภาพรวมกันอยางทั่วถึง      
44.  บุคลากรสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบยีบขอบังคบัเก่ียวกับการประกันคุณภาพได      
45.  บุคลากรมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ       
การบริหารจัดการแบบใชขอมูลเปนฐาน      
46.  ใชขอมูลจากงานประกันคุณภาพมาจัดการเรียนการสอนหรือสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน 
     

47.  ใชขอมูลจากการประกันคุณภาพมาบริหารงานดานงานวิชาการหรือวิชาชีพ      
48.  ใชขอมูลจากการประกันคุณภาพมาบริหารงานโดยทั่วไป       
49.  ใชขอมูลจากการประกันคุณภาพมาบริหารงานบุคคล      
50.  หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเปาหมายของหนวยงาน มีการใชขอมูล

จากการดําเนินงานประกันคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
     

การเนนที่ระบบ      
51.  เม่ือมีปญหาหรือความลมเหลวเกิดขึ้นในการปฏบิัติงาน จะปรับปรุงแกไข      
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การปฏิบัติของคณะวิชาหรือหนวยงาน  
ระดับความเห็น 

1 2 3 4 5 

ระบบเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาหรือความลมเหลวน้ันขึ้นอีก 
52.  เม่ือมีปญหาเกิดขึ้น จะชี้จุดในระบบเปนสาเหตุใหเกิดปญหา      
การสรางคุณภาพโดยไมเพ่ิมคาใชจาย      
53.  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้นโดยไมตองเพ่ิมงบประมาณ      
54.  ปรับปรุงการบริหารงานวิชาการหรือวิชาชีพใหดีขึน้โดยไมตองเพิ่มงบประมาณ      
55.  ปรับปรุงการบริหารงานโดยทั่วไปใหดีขึ้นโดยไมตองเพ่ิมงบประมาณ      
56.  ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลใหดีขึน้โดยไมตองเพ่ิมงบประมาณ      
57.  ปรับปรุงงานนโยบายหรือเปาหมายใหดีขึ้นโดยไมตองเพ่ิมงบประมาณ      
 
ตอนที่สี่  ความพรอมดานทรัพยากรในการประกันคุณภาพการศึกษา  
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับการรับรูของทานมากที่สุด  

1 = ตรงกับการรับรูของทานนอยท่ีสุดหรือไมมีการปฏิบัติเชนนี้เลย 
2 = ตรงกับการรับรูของทานคอนขางนอย 
3 = ตรงกับการรับรูของทานปานกลาง 
4 = ตรงกับการรับรูของทานคอนขางมาก 
5 = ตรงกับการรับรูของทานมากท่ีสุด 
 

การรับรูเก่ียวกับคณะวชิาหรือหนวยงาน 
ระดับความเห็น 

1 2 3 4 5 

ความเหมาะสมดานโครงสรางองคกร      
58.  มีโครงสรางการบริหารเหมาะสม หรือมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับภาระงานประกันคุณภาพการศึกษา 
     

59.  เปนโครงสรางที่บริหารไดคลองตัว      
60.  กําหนดภาระงานแตละฝายไวชัดเจน      
61.  แบงสรรภาระงานเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร      
62.  เปนโครงสรางที่ใหอํานาจการตัดสินใจอยางอิสระในแตละฝาย      
63.  ประสานงานฝายหรือกลุมงานตางๆ ในหนวยงานรวดเร็วและคลองตัว      
ความเพียงพอดานบุคลากร      
64.  มีจํานวนบุคลากรดานวิชาการและฝายสนับสนุนเพียงพอที่จะชวยผลักดันการ

ประกันคุณภาพ  
     

65.  มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถพรอมที่จะดําเนินงานประกันคุณภาพ      
66.  บุคลากรมีความมุงม่ันในงานประกันคุณภาพ       
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การรับรูเก่ียวกับคณะวชิาหรือหนวยงาน 
ระดับความเห็น 

1 2 3 4 5 

การพัฒนาบุคลากร 
67.  คนหาความตองการจําเปนในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือดําเนินงานประกันคุณภาพ  

     

68.  มีแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการดําเนินงานประกันคุณภาพ       
69.  พัฒนาบคุลากรใหมีความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ       
70.  ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรที่ไดรับพัฒนาความรูความเขาใจดาน           

การประกันคณุภาพ  
     

ความพอเพียงดานงบประมาณ 
71.  มีงบประมาณในการดําเนินงานประกันคุณภาพอยางเพียงพอ 

     

72.  สรรหาทรัพยากรจากแหลงอ่ืนๆ  ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  เชน 
การขอทรัพยากรสนับสนุนจาก สนง.ประกันคุณภาพการศึกษา  การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแทนกําลังคน  เปนตน 

     

ความพอเพียงดานวัสดอุุปกรณ      
73.  มีเคร่ืองมืออุปกรณอยางเพียงพอในการดําเนินงานประกันคุณภาพ       
ความพอเพียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
74.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนที่ดีพอในการดําเนินงานประกันคุณภาพ       
75.  มีระบบฐานขอมูลที่ดีพอในการดําเนินงานประกันคุณภาพ       
76.  มีขอมูลที่จัดเก็บไวอยางเพียงพอที่จะใชในการประกันคุณภาพ       
 
ตอนที่หา  ภาวะผูนําของผูบริหาร 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบตัขิองผูนําในคณะวิชาหรือ

หนวยงานของทานมากที่สุด 
1 = ตรงกับการปฏิบัติของผูนําของทานนอยท่ีสุดหรือไมมีการปฏิบัติเชนนี้เลย 
2 = ตรงกับการปฏิบัติของผูนําของทานคอนขางนอย 
3 = ตรงกับการปฏิบัติของผูนําของทานปานกลาง 
4 = ตรงกับการปฏิบัติของผูนําของทานคอนขางมาก 
5 = ตรงกับการปฏิบัติของผูนําของทานมากท่ีสุด 

 

การปฏิบัติของผูนําในคณะวชิาหรือหนวยงาน 
ระดับความเห็น 

1 2 3 4 5 

บารมีและความมุงม่ัน 
77.  จูงใจ และโนมนาวใหบคุลากรปฏบิตัิงานประกันคณุภาพไดดีที่สุด 

     

78.  จูงใจใหบุคลากรใชการประกันคุณภาพเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน      
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การปฏิบัติของผูนําในคณะวชิาหรือหนวยงาน 
ระดับความเห็น 

1 2 3 4 5 

79.  เปนผูมองการณไกล สามารถกําหนดทิศทาง และปรับแนวทางการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพไดอยางเหมาะสม 

     

80.  สนับสนุนใหบุคลากรเปนผูรวมทีมในงานประกันคุณภาพ      
81.  แกปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานประกันคณุภาพ และนํามาซ่ึงความ

พอใจโดยรวม 
     

82.  ใฝหาความรูในการดําเนินงานประกันคุณภาพ      
83.  บุคลากรศรัทธาในการดําเนินงานประกันคุณภาพของผูนํา      
การกระตุนสติปญญา      
84.  สงเสริมใหบุคลากรเขารับการพัฒนาความรูและทกัษะเพ่ือนํามาใชในงาน

ประกันคุณภาพ 
     

85.  มีวิธีการใหบุคลากรคดิทบทวนวธิีการดําเนินงานประกันคุณภาพ      
86.  สงเสริมใหบุคลากรหาหรือเสนอวิธีการแกไขปญหาที่เก่ียวกบัการประกัน

คุณภาพ 
     

87.  สงเสริมใหบุคลากรริเริม่สรางสรรครูปแบบการทํางานใหมเพื่อชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานประกันคณุภาพ 

     

การใสใจรายบุคคล      
88.  มอบหมายงานประกันคุณภาพอยางเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร      
89.  รับรูและชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกใหบคุลากรในการประกันคุณภาพ       
90.  ใชการจูงใจเพ่ือใหบุคลากรทํางานประกันคุณภาพใหไดผลไดดีเยี่ยม      
การใหรางวัลเฉพาะกรณี      
91.  มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการใหรางวัลเม่ือบรรลุเปาหมายในการประกันคุณภาพ       
92.  ใหการยกยองชมเชยเม่ืองานประกันคุณภาพไดผลดี      
การบริหารแบบมีขอยกเวน      
93.  ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ        
94.  ไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานประกันคุณภาพตราบเทาที่ยังดําเนินไปไดดวยดี      
95.  ใหความเห็นที่มีประโยชนกับผูปฏบิตัิงานที่ไมสามารถทํางานประกันคุณภาพ

ไดสําเร็จตามเปาหมาย 
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ตอนที่หก ความสําเร็จ และปญหา/อุปสรรคในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในคณะวิชาหรอืหนวยงานของทาน 

 
 
 
 
 

 

2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในคณะวิชาหรือหนวยงานของทาน 
 
 
 
 
 

 

3. แนวทางแกไขปญหาหรืออุปสรรคที่ทานระบุในขอ 2  
 
 
 
 
 

 

4. สิ่งที่ตองการใหสวนกลางดําเนินงานเพ่ือเอ้ืออํานวยการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในคณะวชิาหรือหนวยงานของทาน 
 
 
 
 
 
 

         ขอขอบพระคณุยิ่ง 

กรุณาสงกลับท่ีธุรการคณะวิชาหรือหนวยงานของทาน ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 และรับสมุดท่ีระลึก  
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ข. ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2544-2553  
 

ปการศึกษา 2544-2545-2546 
มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบงชี้สําหรับการรายงานการประเมินตนเองรวมจํานวนท้ังส้ิน 68 ตัวบงชี้  จาก 

11 หัวขอการประเมิน  สวนหนวยงานสอนประกอบดวยหัวขอการประเมิน 10 หัวขอ 62 ตัวบงชี้  และ
หนวยงานสนับสนุนมี 6 หัวขอ 31 ตัวบงชี้    

หัวขอการประเมิน 
จํานวนตัวบงชี้ 

คณะวิชา/สถาบัน หนวยงาน 

1. แผนงานและผลการปฏิบัติงาน 2 2 
2. การรับนักศึกษา 4  
3. การเรียนการสอน 5  
4. สถานภาพนักศึกษา 13  
5. คุณภาพบัณฑิต 5  
6. กิจการนักศึกษา 3 4 
7. การพัฒนาและผลงานวิชาการของอาจารย (และบุคลากร) 15 14 
8. การบริการวิชาการ 7 6 
9. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  4 
10. การบริหารงาน 4 1 
11. วิทยานิพนธของนักศึกษา 4  

รวมจํานวนตัวบงชี้ 62 31 
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ปการศึกษา 2547 
 

ชื่องาน ตัวชี้วัดประจําป 2547 

1. แผนงานและผลการ
ปฏิบัติงาน  

1.1 รอยละของจํานวนโครงการตามแผนที่ไมไดดําเนินงานตอจํานวนโครงการทั้งหมด 
1.2 รอยละของจํานวนโครงการที่มีการประเมินผลตอจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการ

ท้ังหมด 
2. การรับนักศึกษา  
 

2.1 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสายสามัญตอจํานวนนักศึกษาท่ี
รับเขา 

2.2 GPA เฉล่ียของนักศึกษาท่ีรับเขาท่ีจบม.6 
2.3 GPA เฉล่ียของนักศึกษาท่ีรับเขาท่ีจบ ปวช. 
2.4 GPA เฉล่ียของนักศึกษาท่ีรับเขาท่ีจบ ปวส. 

3. การเรียนการสอน 
 

3.1 รอยละของจํานวนกลุมท่ีสอนโดยอาจารยพิเศษ 
3.2 รอยละของเวลาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญและ

สงเสริมการสรางประสบการณจริง 
3.3 จํานวนชั่วโมงที่สอนตอสัปดาหเฉล่ียตอ อาจารยหนึ่งคน 
3.4 GPA เฉล่ียของนักศึกษาในโครงการบัณฑิตเกียรตินิยม 
3.5 จํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

4. สถานภาพ 
นักศึกษา 
 

4.1 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนตอจํานวนนักศึกษายกมาตนภาค 
4.2 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่พนสภาพกลางคันตอจํานวนนักศึกษายกมาตนภาค   
4.3 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่มี GPA ต่ํากวาหรือเทากับ  1.00  
4.4 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่มี GPA มากกวา 1.00 แตไมเกิน 1.50 
4.5 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่มี GPA มากกวา 1.50 แตไมเกิน 2.00 
4.6 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร ตอ

จํานวนนักศึกษาที่เขารุนนั้นของหลักสูตร  4 ป ภาคปกติ 
4.7 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร ตอ

จํานวนนักศึกษาที่เขารุนนั้นของหลักสูตร  2 ป ภาคปกติ 
4.8 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร ตอ

จํานวนนักศึกษาที่เขารุนนั้นของหลักสูตร  4 ป ภาคค่ํา 
4.9 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร ตอ

จํานวนนักศึกษาที่เขารุนนั้นของหลักสูตร  2 ป ภาคค่ํา 
4.10 GPA เฉล่ียของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 
4.11 GPA เฉล่ียของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 2 ป ภาคปกติ 
4.12 GPA เฉล่ียของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร  4 ป ภาคค่ํา 
4.13 GPA เฉล่ียของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร  2 ป ภาคค่ํา 

5. คุณภาพบัณฑิต 
 

5.1 รอยละการไดงานและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปของผูสําเร็จการศึกษา 
5.2 รอยของการเรียนตอภายใน 1 ปของผูสําเร็จการศึกษา 
5.3 คาเฉล่ียความพึงพอใจของนายจาง / ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิต 

6. กิจการนักศึกษา 6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดใหนักศึกษาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และการ
ดําเนินชีวิตอยางเรียบงายและพอเพียง 
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ชื่องาน ตัวชี้วัดประจําป 2547 

6.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับศิษยเกา 
7. การพัฒนาและ 
ผลงานวิชาการของ

อาจารย 
 

7.1 รอยละของจํานวนวิชาท่ีมีเอกสารคําสอน 
7.2 รอยละของจํานวนวิชาท่ีใชหนังสือ/ตําราท่ีอาจารยแตง/เรียบเรียงเอง 
7.3 รอยละของงานวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา 
7.4 รอยละของบทความวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรและงานสรางสรรคท่ีประเมินโดยผู

ประเมินอิสระตอจํานวนอาจารย 
7.5 รอยละของงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในการเรียนการสอนหรือในวงธุรกิจ 

อุตสาหกรรมหรือการพัฒนาประเทศตอจํานวนอาจารยประจํา 
7.6 จํานวนงานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู 
7.7 จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 
7.8 จํานวนงบประมาณการวิจัยท่ีไดรับจากหนวยงานภายนอก 
7.9 รอยละของจํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
7.10 รอยละของจํานวนอาจารยประจําท่ีเขาอบรม/ สัมมนา เพ่ือพัฒนาอาจารย 
7.11 รอยละของจํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

8. การบริการ 
วิชาการ 

8.1 จํานวนหลักสูตรการอบรม/สัมมนา 
8.2 จํานวนโครงการบริการสังคมอื่นๆ ท่ีไมใชการอบรม/สัมมนา 
8.3 จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ / วิชาชีพ / วิทยานิพนธ  ภายนอก

มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 
9. การบริหารงาน 
 

9.1 งบประมาณที่ใชจริงตอจํานวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเทา 
9.2 จํานวนครั้งของการประชุมกรรมการวิชาการ 
9.3 จํานวนครั้งของการประชุมอาจารยในคณะ/ สถาบัน 

10. วิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

10.1 รอยละของจํานวนวิทยานิพนธตอจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
10.2 จํานวนบทความที่เขียนจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ

ท้ังหมด 
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ปการศึกษา 2548-2549 

ตัวชี้วัดการประเมินตนเองตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของ สมศ. ปการศึกษา 
2548-2549 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต  (35.00) 

 
ตัวบงชี้ คานํ้าหนัก 

1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  4.38 
1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา  4.38 
1.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  4.38 
1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  (5 ระดับ) 4.37 
1.5 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือนานาชาติในรอบ 3 ปท่ีผานมา (คน) 

4.37 

1.6 จํานวนวิทยานิพนธหรืองานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ในรอบ 3 ปท่ีผานมา (ชิ้นงาน) 

4.37 

1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวทิยานิพนธ
ปริญญาโทท้ังหมด   

8.75 

 
มาตรฐานที่ 2 การวิจัยและงานสรางสรรค  (20.00) 

 
ตัวบงชี้ คานํ้าหนัก 

2.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

4.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) 4.00 
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจาํ (บาท) 4.00 
2.4 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา   

4.00 

2.5 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา   

4.00 

 
มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ  (30.00) 

 
ตัวบงชี้ คานํ้าหนัก 

3.2 รอยละของอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการวิชาชีพ ในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา  

3.75 

3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ) 

3.75 

3.4 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตออาจารยประจํา 3.75 
3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   5.00 
3.6 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา 5.00 
3.7 ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) 5.00 
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มาตรฐานที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (15.00) 
 

ตัวบงชี้ คานํ้าหนัก 
4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษา 

7.50 

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

7.50 

 
มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร (20.00) 

 
ตัวบงชี้ คานํ้าหนัก 

5.2  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก (ระดับ) 1.82 
5.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (ระดับ) 1.82 
5.4  การใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน (ระดับ) 1.82 
5.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) 1.82 
5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน) 1.82 
5.7 คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา    1.82 
5.8 รอยละเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ    1.82 
5.9 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

1.82 

5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจาํ (บาทตอคน) 1.81 
5.11 รอยละของบุคลากรประจาํสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพท้ังในและ
ตางประเทศ 

1.81 

 
มาตรฐานที่ 6 หลักสูตรและการเรียนการสอน  20.00 

 
ตัวบงชี้ คานํ้าหนัก 

6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 2.23 
6.3 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา    2.22 
6.4 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ  2.22 
6.5  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) (ระดับ) 2.22 
6.6 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง(ขอ) 

2.22 

6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 2.22 
6.8 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 2.22 
6.9 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา(บาท:คน)    2.22 

 
มาตรฐานที่ 7 ระบบการประกันคุณภาพ 

 
ตัวบงชี้ คานํ้าหนัก 

7.1 มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
(ระดับ) 

10.00 

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 10.00 
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ปการศึกษา 2550 

ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ท่ีประเมินในระดับ
คณะวิชา 1ภาควิชา และหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2550 

องคประกอบ และตัวบงชี้ ปการศึกษา 2550 คณะวิชา ภาควิชา หนวยงาน
สนับสนุน 

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ    
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา                 

กลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

/ / /  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด / / / 
องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอน    
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร / /  
2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ / /  
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
/ /   

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง / /  
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา 
/ /  

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย          
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

/ /  

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย /   
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 
/   

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

/ /  

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑ 

/ /  

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต / /  
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผาน

มาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 
 

/ /  

                                                 
1 คณะวิชา   หมายถึง  คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันภาษา 
  ภาควิชา  หมายถึง  ภาควิชาในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา  หรือเทียบเทา 
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องคประกอบ และตัวบงชี้ ปการศึกษา 2550 คณะวิชา ภาควิชา หนวยงาน
สนับสนุน 

องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   สํานักกิจการ
นักศึกษา 

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา /   ฉ2       
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 
/  ฉ 

  
องคประกอบท่ี 4   การวิจัย   ศูนยวิจัย 
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
/  ฉ 

 
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค /  ฉ 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจํา 
/ / ฉ 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

/ / ฉ 

องคประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม   ศูนย/ศูนย
ธุรกิจ/ADCC 

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ
สถาบัน 

/ / ฉ 

5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

/ / ฉ 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

/ / ฉ 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ / / ฉ 
5.5 จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
/   ฉ 

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ศูนย
วัฒนธรรม 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม /  ฉ 
 
 
 
 
 

   

                                                 
2 ฉ หมายถึง ตัวบงชี้เฉพาะของบางหนวยงานตามที่ระบุในตาราง 
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องคประกอบ และตัวบงชี้ ปการศึกษา 2550 คณะวิชา ภาควิชา หนวยงาน
สนับสนุน 

องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ    
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน

สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 
/   

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน /  / 
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู /  / 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
/  / 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย /  / 
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
/   ฉ 

ฝายส่ือสาร
การตลาด 

7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

/ /  

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา /  / 
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 
/ / / 

องคประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ    
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน 

และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
/ / / 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน /  / 
องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา 
/  / 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา /   
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน /   / 

รวม 40 21 รวม = 12 
เฉพาะ =13 
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ปการศึกษา 2551 

1.  ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ท่ีประเมินใน
ระดับคณะวิชา ภาควิชา และหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2551 

องคประกอบ และตัวบงชี้ ปการศึกษา 2551  เปาหมาย 
ระดับสถาบัน 

คณะวิชา ภาควิชา หนวยงาน
สนับสนุน 

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

    

1.3 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา   
กลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 7 / / /  

1.4 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนด 

รอยละ 85 / / / 

องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอน     
2.13 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ระดับ 6 / /  
2.14 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับ 7 / /  
2.15 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
ระดับ 5 / /   

2.16 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 30 / 
(ไมใชกับ IC 
และบัณฑิตฯ

/ 
(ไมใชกับ IC 
และบัณฑิตฯ)

 

2.17 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

อ : ท : ต 
15 : 77 : 8 

/ / 
 

 

2.18 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

ผศ+รศ+ศ=20 
รศ+ศ=5 

/ /  

2.19 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย 

ระดับ 5 /   

2.20 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5 ขอ /   

2.21 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 85 / 
ไมใชกับ
บัณฑิตฯ 

/ 
ไมใชกับ
บัณฑิตฯ 

 

2.22 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ 

รอยละ 90 / 
ไมใชกับ
บัณฑิตฯ 

/ 
ไมใชกับ
บัณฑิตฯ 

 

2.23 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 4.00 / 
ไมใชกับ
บัณฑิตฯ 

/ 
ไมใชกับ
บัณฑิตฯ 

 

2.24 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

0.250 / /  
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องคประกอบ และตัวบงชี้ ปการศึกษา 2551 เปาหมาย 
ระดับสถาบัน 

คณะวิชา ภาควิชา หนวยงาน
สนับสนุน 

องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา    สํานัก
กิจการ
นักศึกษา 

3.3 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ระดับ 8 /   ฉ       
3.4 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ระดับ 4 /  ฉ 

  
องคประกอบท่ี 4   การวิจัย    ศูนยวิจัย 
4.5 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 
6 ขอ    ฉ 

 
4.6 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 4 ขอ /  ฉ 
4.7 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
30,000 บาท / / ฉ 

4.8 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ 20 / / ฉ 

องคประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม    ศูนยวิจัย/
ศูนยธุรกิจ/

ADCC 
5.6 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของสถาบัน 
ระดับ 7 /  ฉ 

5.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 18 / / ฉ 

5.8 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 40 / / ฉ 

5.9 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.51 / / ฉ 
5.10 จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
5     ฉ 

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    ศูนย
วัฒนธรรม 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับ 6 /  ฉ 
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องคประกอบ และตัวบงชี้ ปการศึกษา 2551 เปาหมาย 
ระดับสถาบัน 

คณะวิชา ภาควิชา หนวยงาน
สนับสนุน 

องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ     
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 
5 ขอ     

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ระดับ 4      
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู ระดับ 4 /  / 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและ

ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ระดับ 6 /  / 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน 
และการวิจัย 

ระดับ 6      

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 5 /   ฉ 
ฝายส่ือสาร
การตลาด 

7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

0.50 / /  

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

ระดับ 3 /  / 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 7 / / / 

องคประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ     
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
ระดับ 7    

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน ระดับ 5    
องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 
ระดับ 7 /  / 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
แกนักศึกษา 

ระดับ 6 /   

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 5 /   / 

รวม 33 19 รวม = 8 
เฉพาะ =13 

 
2. ตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ 5 ป เฉพาะตัวบงชี้เพื่อวัดคุณภาพของหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน
ระดับคณะซึ่งจะแสดงในตารางรวมปการศึกษา 2551-2553 
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ปการศึกษา 2552 

1.   ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ท่ีประเมินใน
ระดับคณะวิชา  ภาควิชา และหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2552 

องคประกอบ และตัวบงชี้ ปการศึกษา 2552  เปาหมาย 
ระดับสถาบัน 

คณะวิชา ภาควิชา หนวยงาน
สนับสนุน 

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

    

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนา                 กลยุทธ แผนดําเนินงาน และมี
การกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 7 / / /  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนด 

รอยละ 80 / / / 

องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอน     
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ระดับ 5 / /  
2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับ 7 / /  
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
ระดับ 5 / /   

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 0 
(ระดับ

มหาวิทยาลัย) 

/ 
(ไมใชกับ IC 
และบัณฑิตฯ)

/ 
(ไมใชกับ IC 
และบัณฑิตฯ) 

 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

อ : ท : ต 
18 : 77 : 5 

/ / 
 

 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

ผศ+รศ+ศ=
18 

รศ+ศ=5 

/ /  

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย 

ระดับ 5 /   

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5 ขอ /   

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 80 / 
ไมใชกับ
บัณฑิตฯ 

/ 
ไมใชกับ
บัณฑิตฯ 

 

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ 

รอยละ 90 / 
ไมใชกับ
บัณฑิตฯ 

/ 
ไมใชกับ
บัณฑิตฯ 

 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 4.00 / 
ไมใชกับ
บัณฑิตฯ 

/ 
ไมใชกับ
บัณฑิตฯ 

 

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ

0.350 / /  
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องคประกอบ และตัวบงชี้ ปการศึกษา 2552  เปาหมาย 
ระดับสถาบัน 

คณะวิชา ภาควิชา หนวยงาน
สนับสนุน 

วัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา    สํานักกิจการ

นักศึกษา 
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ระดับ 8 /   ฉ       
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ระดับ 4 /  ฉ 

  
องคประกอบท่ี 4   การวิจัย    ศูนยวิจัย 
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 
6 ขอ    ฉ 

 
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 4 ขอ /  ฉ 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
30,000 บาท / / ฉ 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ 20 / / ฉ 

องคประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม    ศูนยวิจัย/
ศูนยธุรกิจ/

ADCC 
1.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของสถาบัน 
ระดับ 7 /  ฉ 

1.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 15 / / ฉ 

1.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 30 / / ฉ 

1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 4.00 / / ฉ 
1.5 จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
6       

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    ศูนย
วัฒนธรรม 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับ 6 /  ฉ 
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องคประกอบ และตัวบงชี้ ปการศึกษา 2552  เปาหมาย 
ระดับสถาบัน 

คณะวิชา ภาควิชา หนวยงาน
สนับสนุน 

องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ     
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ

สามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 
5 ขอ     

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ระดับ 4      
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู ระดับ 5 /  / 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและ

ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ระดับ 6 /  / 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน 
และการวิจัย 

ระดับ 6      

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 5 /   ฉ 
ฝายส่ือสาร
การตลาด 

7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

0.50 / /  

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

ระดับ 5 /  / 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 8 / / / 

องคประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ     
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
ระดับ 7    

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน ระดับ 5    
องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 
ระดับ 7 /  / 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
แกนักศึกษา 

ระดับ 7 /   

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 5 /   / 

รวม 33 19 รวม = 8 
เฉพาะ =12 

 
2. ตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ 5 ป เฉพาะตัวบงชี้เพื่อวัดคุณภาพของหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน
ระดับคณะซึ่งจะแสดงในตารางรวมปการศึกษา 2551-2553 
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ปการศึกษา 2553 

1. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ท่ีประเมิน
ในระดับคณะวิชา  ภาควิชา และหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2553 

 องคประกอบและตัวบงชี้ ตัวบงชี้ในระดับหนวยงาน คาเปาหมาย 
 คณะวิชา ภาควิชา หนวยงาน

สนับสนุน 
ระดับมหาวิทยาลัย 

องคประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

    

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   / / / 8 ขอ 
องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต     
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร / /  4 ขอ (ขอ 1, 2, 4, 5) 
2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก /   รอยละ 20 
2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ /   รอยละ 18 
2.4 ระบบพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน /  / 7 ขอ 
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ

เรียนรู 
   7 ขอ 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน / /  7 ขอ 
2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
/    5 ขอ 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

  ฉ 
(สํานักกิจการ
นักศึกษา) 

4 ขอ (ขอ 1-4) 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา     
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร 
  ฉ 

(สํานักกิจการ
นักศึกษา) 

7 ขอ 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   ฉ 
(สํานักกิจการ
นักศึกษา) 

6 ขอ 

องคประกอบท่ี 4   การวิจัย     
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค   ฉ 

(ศูนยวิจัย) 
7 ขอ (ขอ 1-7) 

4.2ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

  ฉ 
(ศูนยวิจัย) 

5 ขอ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย 

/  ฉ 
(ศูนยวิจัย) 

43,000 บาท 
 

องคประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม     
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ /  ฉ 

(ศูนยวิทยบริการ 
ศูนย ADCC) 

4 ขอ (ขอ 1-4) 
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 องคประกอบและตัวบงชี้ ตัวบงชี้ในระดับหนวยงาน คาเปาหมาย 
 คณะวิชา ภาควิชา หนวยงาน

สนับสนุน 
ระดับมหาวิทยาลัย 

5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม /  ฉ 
(ศูนยวิทยบริการ 
ศูนย ADCC) 

4 ขอ (ขอ 1-4) 

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ฉ 

(ศูนยวัฒนธรรม) 
5 ขอ (ขอ 1-4, 6) 

องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ     
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ

สถาบัน 
/  / 7 ขอ 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู /  / 5 ขอ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   ฉ 

(ฝายระบบ
สารสนเทศ) 

5 ขอ 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง /  / 6 ขอ 
องคประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ     
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ    7 ขอ 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน /  / 9 ขอ 

รวมจํานวนตัวบงชี้ 14 3 รวม 6 
เฉพาะ 10 

 

 
2. ตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ 5 ป เฉพาะตัวบงชี้เพื่อวัดคุณภาพของหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน
ระดับคณะซึ่งจะแสดงในตารางรวมปการศึกษา 2551-2553 
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ตัวบงชีต้ามแผนกลยุทธ 5 ป เฉพาะตวับงชี้เพ่ือวัดคุณภาพของหนวยงาน 
ที่จัดการเรียนการสอนระดับคณะ  ปการศึกษา 2551-2553 

ตัวบงชี้ 
เปาหมายตัวบงชี้ปท่ี แหลงขอมูล 

1 
2551 

2 
2552 

3 
2553 

 

กลยุทธหลัก : พัฒนาคุณภาพบัณฑิต       

1. รอยละของจํานวนนักศึกษาปท่ี 1 ท่ีออกกลางคันตอ
จํานวนนักศึกษาที่เขาในรุน * 

15 
 

13 
 

12 
 

ฝายแผนงาน 

2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) เฉล่ียของนักศึกษาท้ังหมด 2.20 2.30 2.40 ฝายแผนงาน 
3. รอยละของจํานวนอาจารยท่ีไดรับรองคุณภาพการสอน 8 10 12 คณะวิชา 
4. รอยละของอาจารยท่ีมี website ของตนเองเพื่อการเรียน

การสอน 
35 50 55 คณะวิชา 

5. คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) เฉล่ียของนักศึกษา โครงการ
บัณฑิตเกียรตินิยมเมื่อสําเร็จการศึกษา 

3.40 
 

3.45 
 

3.45 
 

สํานักวิชาการ 

6. ระดับรายไดเร่ิมตนเฉล่ียของนักศึกษาโครงการบัณฑิต
เกียรตินิยม 

12,000 12,500 13,000 
 

สํานักวิชาการ 

7. รอยละของเวลาที่ใชในการเรียนรูนอกหองเรียนของ
นักศึกษาตอเวลาเรียนท้ังหมดของทุกวิชา 

10 10 15 คณะวิชา 

8. รอยละของนักศึกษาท่ีผานการอบรมบุคลิกภาพ 30 35 40 ศูนยเตรียมความ
พรอม 

9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีเขารับการประเมินท้ัง 3 ทักษะ 
(ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจ) 

10 
 

15 
 

20 
 

ศูนยเตรียมความ
พรอม 

10. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาวิชาสหกิจศึกษาตอ
จํานวนนักศึกษาท้ังหมดในรุนของหลักสูตรท่ีมีวิชา สหกิจ
ศึกษา (หรือฝกงาน) 

10 12 15 คณะวิชา 

11. ผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
(คะแนนเต็ม 100) 

80 80 80 คณะวิชา 

กลยุทธหลัก : พัฒนางานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนและสังคม 

12. รอยละของงานวิจัยเพ่ือการเรียนการสอนตอจํานวน
อาจารย 

5 5 8 คณะวิชา 

กลยุทธหลัก : พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุก 

13. รอยละของจํานวนกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการระหวางการ
บริการวิชาการ การเรียน การสอนและการวิจัยตอจํานวน
กิจกรรมการบริการวิชาการท้ังหมด 

10 10 15 คณะวิชา 

กลยุทธหลัก : สรางความเขมแข็งกับเครือขายภายนอกและกาวสูความเปนนานาชาติ 

14. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและ
เขารวมโครงการท่ีมีประสบการณในตางประเทศ * 

20 25 30 คณะวิชา 

15.  จํานวนนักศึกษาตางประเทศที่มาในโครงการแลกเปลี่ยน 100 100 100 คณะวิชา 
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ตัวบงชี้ 
เปาหมายตัวบงชี้ปท่ี แหลงขอมูล 

1 
2551 

2 
2552 

3 
2553 

 

และนักศึกษาตางประเทศที่มารับบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย * 

กลยุทธหลัก : บูรณาการระบบสารสนเทศ 

16. รอยละของจํานวนวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนผาน 
Internet (E-Learning) ตอวิชาท่ีเปดสอน 

2 3 4 คณะวิชา 

กลยุทธหลัก : บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืน 

17. จํานวนรายวิชาท่ีมีโครงงานที่เกี่ยวของกับเรื่องวัฒนธรรม * 
(ท้ังมหาวิทยาลัย) 

10 15 20 คณะวิชา 

กลยุทธหลัก : พัฒนาศักยภาพและสรางแรงจูงใจคณาจารยและบุคลากรอยางเปนระบบ 

18. มีแผนพัฒนาคณาจารยและบุคลากรประจําป มี มี มี คณะวิชา 

ตัวบงชี้พิเศษ 

19. จํานวนหลักสูตรท่ีสอนสองภาษา * (ท้ังมหาวิทยาลัย)  1 2 คณะวิชา 
20. รอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษาใน

หลักสูตรนานาชาติท้ังหมด * 
15 15 18 DPUIC 

21. จํานวนรายวิชาเลือกเสรีทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 2 3 4 คณะศิลปกรรมศาสตร 
22. รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในเวลาท่ี

กําหนดตามหลักสูตรตอจํานวนนักศึกษาในรุน 
60 - - ฝายแผนงาน 

* หมายเหตุ 

ตัวบงชี้ หมายเหตุ 

1. รอยละของจํานวนนักศึกษาปท่ี 1 ท่ีออกกลางคันตอจํานวน
นักศึกษาท่ีเขาในรุน  

เปนตัวบงชี้ท่ีแปลผลตรงขาม คือ ผลการ
ดําเนินงานยิ่งต่ํากวาคาเปาหมายย่ิงดี  

14. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และเขารวมโครงการที่มีประสบการณในตางประเทศ  

เน่ืองจากผลการดําเนินงานเปนจํานวน แตละคณะ
ตองปรับคาเปาหมายโดยคิดตามสัดสวนของ
จํานวนนักศึกษาของคณะตอนักศึกษาท้ังหมด 

15. จํานวนนักศึกษาตางประเทศที่มาในโครงการแลกเปล่ียนและ
นักศึกษาตางประเทศที่มารับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

17. จํานวนรายวิชาท่ีมีโครงงานที่เกี่ยวของกับเรื่องวัฒนธรรม  คาเปาหมายระดับคณะวิชา คณะละ 1 รายวิชา 

19. จํานวนหลักสูตรท่ีสอนสองภาษา  เปนตัวบงชี้คะแนนพิเศษ 2 คะแนน (ถามีผลการ
ดําเนินงานจะบวกเพิ่มอีก 2 คะแนนจากคะแนนที่
ไดจริงแลวจึงหาคาเฉล่ีย) 

20. รอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษาใน
หลักสูตรนานาชาติท้ังหมด  

เปนตัวบงชี้เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ   

21. จํานวนรายวิชาเลือกเสรีทางดานศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร   

DPU



 

120 
 

ค. นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)   
ของระบบบริหารคุณภาพสากล ISO 9001: 2008 ปการศึกษา 2553 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะดําเนินภารกิจทั้ง 4 ประการไดแก  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  
การบริการวิชาการแกสังคม    และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพทัดเทียมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในและตางประเทศ   ทั้งน้ีเพ่ือผลิตบัณฑิตที่ถึงพรอมดวยคุณธรรมและ
คุณวุฒิ  ถือแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตและรักความเปนไทย สามารถออกไป
ประกอบอาชีพเปนประโยชนแกตนเอง   แกครอบครัว  และแกประเทศชาติ  และเพื่อผลิตผล
งานวิชาการ  ใหบริการแกสังคม  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันจะเปนประโยชนตอสังคม
และประเทศชาติโดยรวม 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายขางตน    มหาวิทยาลัยจะพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน เทคโนโลยีทางการศึกษาและหลักสูตร  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีความรูความสามารถและทันการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการ    ใหสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชนตอสังคม     สามารถใหบริการ
วิชาการแกสังคมไดเปนอยางดี  พัฒนาบุคลากรสายบริหารใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนและให
ผูเก่ียวของซึ่งไดแก  นักศึกษา  ผูปกครอง  และสังคม  ไดรับความพึงพอใจมากที่สุด 

นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 วัตถุประสงคคุณภาพ 
1. ใหบุคลากรสายวิชาการมีความรูสูงขึ้น มีตําแหนงทางวิชาการ และเปนผูพัฒนา

ตนเองตลอดเวลา 
2. ใหบุคลากรสายวิชาการมีทักษะและความสามารถในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพและ

มีประโยชนตอการเรียนการสอนและตอสังคม 
3. ใหใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ  และเนนใหนักศึกษา

สามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพได 
4. ใหมีอุปกรณและบริการเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการที่ทันสมัยที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
5. ใหการดําเนินการของงานบริหารและงานธุรการมีความถูกตองตามขั้นตอน  เสร็จใน

เวลาอันรวดเร็วไดผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาระบบการดําเนินงานอยางตอเน่ือง   
6. ใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ ใหนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาเปนผูที่มีจริยธรรมและ

คุณธรรมตลอดจนมีวิธีดําเนินชีวิตอยางพอเพียงและดวยคุณลักษณะของความเปน
ไทย 

7. พัฒนาระบบการจัดการความรูเพ่ือเปนประโยชนกับการเรียนการสอนและงานดาน
วิชาการ 
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 ตัวชี้วัด 
1. รอยละของจํานวนอาจารยที่ไดรับวุฒิการศึกษามากขึน้หรือสูงขึ้นหรือไดตําแหนงทาง

วิชาการเพ่ิมขึน้  (ไมต่ํากวารอยละ 5)       
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการประเมินวามีคุณภาพอยูในระดับดีขึน้ไป (ไมต่ํากวา 20 

เรื่อง) 
3. รอยละของจํานวนบัณฑติใหมที่ไดงานภายใน 1 ปหลังจากสําเร็จการศึกษาโดยไม

รวมผูศึกษาตอ (ไมต่ํากวารอยละ 80)  
4.1 รอยละของเวลาใน 1 เดือน ที่ระบบเครือขายไมสามารถปฏิบัติงานได ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 24  ชั่วโมง  X 30 วัน (ไมเกินรอยละ 5) 
4.2 ผูขอใชบริการอุปกรณโสตทศันูปกรณไดรับบริการตรงตามความตองการและตรง

เวลาที่ตกลงไวทุกคําขอใชบริการ 
5. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของหนวยงานที่ใหบริการ (ไมต่ํากวา 3.50) 
6. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่คณะหรือสํานักกิจการนักศึกษาจัดใหนักศึกษาพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม (ไมต่ํากวา 5 โครงการ) 
7. ใหมีระบบการจัดการความรูที่อาจารยทุกคนสามารถเขาถึงได 
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